
ENTRADAS, PETISCOS E LEVEZAS

Mini pão de queijo de alho, biju seco, sardela à 
Brasileira,  manteiga do dia, hommus de abóbora e 

vinagrete de abobrinha 4un.     38

Petisco de pão de queijo artesanal com carne de 
panela e ovo caipira    22

Pão de queijo com vinagrete de abobrinha 
e queijo de cabra     21

Coxinha de mainha 
(coxinha de frango com requeijão) 6un.     28

Bolinho de feijão verde com carne de sol e aioli de 
dendê 4un. 28

Pastel de feira do dia     19

Beijú de tapioca, polvo, roti de rapadura e pesto de 
rúcula orgânica     38

Ceviche de maxixe, leite de coco natural e chips de 
batata doce orgânica     32

Escondidinho de sururu 
(sururu, creme de mandioca 

finalizado com farinha de pão de queijo no forno)     
38

Polenta de milho verde no forno, galinha caipira e 
hommus de requeijão de corte     30

SALADAS

Saladinha de entrada 
(mix de folhas organicas, tomatinhos, 

castanha de barú e queijo canastra meia cura )    24

Salada de vinagrete de feijão andu fresco
(alface crespa, manga grelhada, queijo de cabra e 

torradinhas de pão de queijo)    52

Salada de couve kale
(kale, gorgonzola Dulce Serra das Antas, amendo-

ins torrados e molho de rapadura)    52
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PRINCIPAL

Frango de rolo orgânico assado, rôti de melado 
de cana, batatinhas e farofa de cebola crocante 

59

Picadinho de carne de panela, ovo caipira, 
banana da terra assada, 

couve escura, farofa de manteiga de garrafa, 
arroz e feijão 59

Contra filé au poivre de pimenta de cheiro, 
mandioca corada e agrião    91

Costelinha de porco caramelizada, tartar de 
abacaxi, pirão de feijão e arroz    62

Bobó de camarão vg, farofa de manteiga de 
garrafa e arroz    85

Baião de dois sirizado - baião cremoso com 
moqueca de siri, creme do dia e farofa de man-

teiga de garrafa    68

Baião de dois com carne de panela, couve 
escura, renda de pão de queijo, creme do dia e 

farofa de manteiga de garrafa    61

Baião de dois  com ovo caipira, creme do dia e 
farofa de manteiga de garrafa     58

Moqueca de banana da terra
 com ora-pro-nobis    59

IGUARIA DO DIA QUE SÓ A BAIANEIRA TEM 
Consulte-nos!

Salada completa (serve 2) 
(mix de folhas orgânicas, cenoura orgânica, 

batata doce orgânica, batatinhas, 
brócolis orgânico, repolho roxo, tomatinhos 

cereja, maionese de frango orgânico, 
queijo gorgonzola Serra das Antas e croutons 

de pão de queijo)  62
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PFS DO DIA A DIA

TERÇA - Strogonofe de mignon, cogumelo paris fresco e chips de batata doce     64

QUARTA - Feijoada maravilha - tradional feijoada de receita da chef, leve. 
com costelinha defumada, carne seca, linguiça, couve, 

laranja, farofa e molho de pimenta de banana da terra     69

QUINTA - Parmegiana de mignon 
empanado com farinha de pão de queijo, creme de batata e arroz    64

SEXTA - Moqueca de peixe    82

SÁBADO - Feijoada maravilha - tradional feijoada de receita da chef, leve.
 com costelinha defumada, carne seca, linguiça, couve, 

laranja, farofa e molho de pimenta de banana da terra     69

DOMINGO - Pequeno banquete 
Galinha caipira ensopada, farofa de feijão manteguinha, 

maionese feita na casa, ora-pro-nibis e arroz    64

SOBREMESAS

Queijo canastra meia cura, doce de leite, goiabada e licor de tannat    29

Creme de cupuaçu com ganache de chocolate 60% Arcelia Gallardo 
e castanhas do pará    27

Manjar de coco com ameixa e calda de rapadura    27

Creme bruleé de banana    28

Requeijão de corte na chapa com doce de manga, flores e coentro    27

Caixa de chocolates artesanais - Mission by Arcelia Gallardo 
(pé de moleque, arroz doce, laranja cristalizada e pamonha)    35
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BEBIDAS

Suco do dia    15

Água sem gás    7

Agua com gás     8

Refrigerantes     8

Kiro - bebida natural de gengibre e mel    15

Kombucha - fermentado a base de chá    15

Cafe coado da casa - Blend Especial A Baianeira     
7

Cafe coado com leite cremoso     12

Chá orgânico     10

CERVEJAS

Cerveja A Baianeira - Lager 600ml     29

Long neck      12

CACHAÇAS

Branca cristal - Vale do Jequitinhonha-MG    10

Francesinha - sazonal envelhecida em carvalho 
francês

Vale do Jequitinhonha-MG    17

Água branca - Jequitibá rosa - Catimba SP    10
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BORBULHAS ANCESTRAIS
Pét-nats (petillant naturel) são maravilhas natural-
mente borbulhantes, que com sua riqueza aromáti-
ca e textura vibrante são perfeitos para satisfazer a 

sede.

Vivente - Colinas - Rio Grande do Sul - Brasil   170
Uva - Chardonnay e Pinot Noir

BRANCOS
Super frescos e minerais

Aracuri - A Baianeira 130 garrafa  / 30 taça
Campos de Cima da Serra - RS - Brasil

Uva - Chardonnay

Wittmann Gutswein Riesling - Weingut Wittmann 
Rheinhessin Alemanha
Uva - Riesling     285

Argila - Vinícola Herdade - Alentejo - Portugal   190
Uvas - Alvarinho, verdelho e viosinho

BRANCOS DE MACERAÇÃO
Também conhecido como “laranja”, é um vinho 

branco com período mais longo em contato com as 
cascas. Estes são produzidos em ânforas.

Tinaja Moscatel - Estación Vumbel - Bío bío - Chile  
Uva - moscatel e alejandria    196

ROÇA & ROSÉ
Porque combinam!

Vapiana - A Baianeira    130 garrafa / 30 taça
Altos Montes - RS - Brasil

Uvas - Pinot noir, Riesling e viognier

Pfaffmann Pinot Meunier 
Weingut  Heinz Pfaffmann  180

1 litro
Uva - Pinot Meunier

La Girafe Verte - Chateau Barbanau    170
Cotê de Provence  - França

Uva - Cinsault, syrah e grenache

VINHOS

“A carta de vinhos como uma extensão da cozinha. Uma cozinha de mistura, de delicadeza e de 
apuro, da busca incansável pela melhor matéria prima. Uma cozinha ligada à terra, uma artesã”

Cassia Campos e Daniela Bravin

GAMAY
Uva que normalmente resulta tintos de corpo 
leve, com aromas e sabores semelhantes a 

Pinot Noir. De fato, essa variedade é prima de 
Pinot Noir e cresce principalmente na França, 

na região de Beaujolais. Os vinhos Gamay são 
reconhecidos por seus delicados aromas florais, 
notas terrosas sutis e capacidade surpreenden-

te de combinar com comida:

Raisins Gaulois - M&C.Lapierre     180
Beaujolais - França    

UM TINTO UM POUCO MAIS ENCORPADO

Traslapiedra Malbec   250
 Mendoza - Argentina 1litro

Uva - malbec

TINTOS
leves e frescos

Valparaiso - A Baianeira   130 garrafa / 30 taça
Barão - Serra Gaúcha - RS - Brasil

Uva - Sangiovese

Cara Sucia Cereza - Hector e Pablo Durigutti    
Rivadavia Mendoza - Argentina 

Uva - Cereza    160

PARA ADOÇAR A BOCA E O MUNDO

Porto Tawny - Quinta do Javali    22
Douro - Portugal

Rolha    45

Esta seleção compreende vinhos orgânicos, biodinâmicos ou sustentáveis
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