
Happy Hour
50% desconto

Balde de Heineken

Caipirinha, Caipiroska, Saquerinha e Chopp

Peça 4 e ganhe 1 garrafa

De segunda à sexta das 17h00 às 20h00, exceto feriados.



Todos os sábados 
Feijoada 

105,90
Nossa feijoada serve 2 pessoas



Boteco Casa TTua

Bolinhos Salomé   45,90
Tradicional bolinho de carne 
delicadamente temperado com ervas 
finas, servido com molho vinagrete.    
(6 un)

Steak Delícia   64,90
Cubos de miolo de alcatra 
deliciosamente temperados e puxados 
com champignon Paris e molho Demi 
Glace servido com nossa baguete 
rústica de fermentação natural.

Frango à Passarinho 
Crocante   48,90
Seleção de coxa e sobrecoxa 
marinadas e fritas, servidas com 
batatas fritas e alho opcional.

Calabresa Acebolada 
do Baiano   46,90
Calabresa flambada na cachaça 
servida com pimenta biquinho, batatas 
fritas e nossa baguete rústica de 
fermentação natural.

Macaxeira Metida 
a Besta   52,90
Porção generosa de mandioca 
frita coberta com mix de queijos 
gratinados, carne seca desfiada e 
requeijão cremoso. 

Cubinhos de Tapioca   40,90
Famoso cubinho de tapioca feito com 
queijo coalho, servido com geléia de 
pimenta. (10 un)

Pastel do Chefe   35,90
Porção de pasteizinhos de carne ou 
queijo ou misto de carne e queijo.      
(10 un)

Provolone à Milanesa
da Casa   46,90
Porção de 350gr. de queijo provolone 
empanado e frito.

Lula a Dorê   52,90
Porção de anéis de lula marinada em 
temperos especiais, servidas com 
molho pomodoro da casa.

Bolinho de Itapuã   40,90
Bolinhos delicadamente preparados 
com massa de abóbora recheados 
com camarão. (8 un)

Bolinho Gaúcho   42,90
Bolinhos de mandioca recheados com 
costela bovina. (8 un)

Bolinho de Boteco   40,90
Bolinhos de mandioca recheados com 
carne seca. (8 un)



Chapas Casa TTua
Nossas chapas são servidas com arroz biro biro, legumes, fritas, 

farofa, vinagrete e cabeça de alho assado.

Picanha   219,90
600gr. de Picanha importada temperada em sal grosso, grelhada 

e fatiada. Servida mal passada.

Casa TTua   199,90
600gr. de Carne em corte de contra filé, filet mignon coberto com 

catupiry e sassami grelhado.

Carne de Sol  199,90
600gr. de Carne com salga artesanal grelhada, regada com 

manteiga de garrafa.



French Salad Bowls

Atum 
Frango grelhado 
Camarão grelhado 
Steak 
Salmão cru ou grelhado 
Presunto Cru (Rica)

⋅ Tomate cereja
⋅ Cebola roxa
⋅ Cenoura ralada
⋅ Beterraba ralada
⋅ Pepino
⋅ Azeitonas
⋅ Mix de castanhas
⋅ Fruta de época (consulte opções)
⋅ Tomate seco
⋅ Milho
⋅ Muçarela de búfala
⋅ Cream cheese
⋅ Ervilha
⋅ Chips de Mandioquinha
⋅ Chips de batata doce

⋅ Mix de folhas 
⋅ Mix de quinoa 
⋅ Arroz 7 grãos

44,90 
42,90 
52,90 
52,90 
52,90 
52,90

Escolha 1 proteína

Finalizamos nossos bowls com 
cebolinha e gergelim.

Escolha 1 base

Escolha 6 
acompanhamentos



Aves e Peixes

Frango Malhado
Corte de coxa e sobrecoxa marinados em ervas finas 
grelhado em chama aberta.

Frango Formaggi
Filet de frango empanado e frito, coberto por molho 
branco, muçarela e requeijão cremoso gratinados, 
servido com arroz Casa TTua e fritas.

Frango Crisp
2 un. de frango empanados e fritos, deliciosamente 
crocantes, servido com guarnição a escolha. 

Belle Meunier
Filé de peixe finamente temperado e grelhado, servido 
com molho a base de manteiga e vinho branco, 
champignon, tomate cereja e camarões grelhados.

Ilhabela 
Filé de peixe finamente temperado e grelhado, coberto 
por nosso molho de tomates frescos e camarões.

Moqueca Baiana  
Peixe do dia e camarões deliciosamente temperados a 
moda Casa TTua, mix de pimentões e cebola puxados 
no dendê, tomate fresco, leite de coco e temperos 
verdes para finalizar. Servida com arroz branco e farofa 
de banana. 

Chiclete de Camarão Alagoano
O tradicional prato de Alagoas consiste em uma mistura 
de camarões flambados e imersos em uma deliciosa 
combinação de queijos gratinados. Imperdível!

44,90 

 49,90 

76,90 

73,90

-

-

40,90 

84,90 

94,90 

146,90 

-

164,90 

146,90 

-

Individual 2 pessoas



Massas e Risotos

Espaguetti ao Frutos do Mar
Massa Italiana de grano duro delicadamente preparada com tomate 
fresco, laminas de alho, camarões, mexilhão meia casca e anéis de 
lula puxados em molho a base de vinho branco e manteiga.

Carbonara de Roma
Receita tradicional feito com Espaguetti de grano duro, gema de 
ovos, parmesão ralado e cubos de panceta frita.

Espaguetti a Bolognesa  
Massa Italiana de grano duro delicadamente preparada com molho 
bolognesa e leve toque de parmesão ralado.

Raviolone ao Limone
Massa fresca recheada de ricota e limão siciliano servida ao molho 
branco e queijo parmesão.

Sofiolli de Tomate Seco
Massa fresca recheada de ricota com tomate seco servida com 
nosso delicioso molho branco e queijo parmesão.

Lasagna a Bolognesa  
Receita tradicional da casa feita com uma leve massa fresca, queijo e 
molho bolognesa.

Nhoque da Fortuna  
Deliciosa massa de batata servido com ragú de linguiça.

Risoto de Camarão
Arroz arbóreo, camarões temperados puxados na manteiga com 
champignon Paris e um discreto toque do nosso molho de frutos do 
mar finalizados com tomate frescos picados.

Risoto Caprese
Arroz arbóreo, muçarela de bufala e tomates frescos. Finalizado com 
queijo bocontino, molho pesto italiano  e manjericão. 

88,90

53,90

55,90

58,90

53,90

53,90

40,90

50,90

40,90

IndividualMassas selecionadas de Grano Duro Italiana

Massas frescas artesanais

Risotos



Carnes

Picanha Biro-Biro
240gr. de Picanha selecionada, temperada em sal 
grosso e grelhada em chama aberta. Servida com o 
tradicional arroz biro-biro.

Contra a Cavalo
Tradição inglesa 240gr. de contra filé temperado em sal 
grosso e grelhado servido com arroz branco, batatas 
fritas e farofa.

Bombom de Alcatra
Corte de 220gr. de miolo de alcatra extra limpo 
grelhado em chama aberta e servido sob cama de 
pasta de gorgonzola, arroz Casa TTua e Batatas Fritas.

Baby Beef a Parmegiana
Baby beef a milanesa ao molho pomodoro da casa, 
muçarela e parmesão gratinado, servido com arroz 
branco e batatas fritas.

80,90 

60,90 

69,90 

58,90 

 150,90 

114,90 

135,90 

- 

Individual 2 pessoasCortes especiais da raça Angus 



Classic Burguers
Casa TTua Burguer   42,90
Nossa deliciosa versão de hamburguer 
de 180gr., alface, tomate, picles, queijo, 
fatias de bacon e nossa maionese da 
casa.

Sweet Burguer   42,90
Hamburguer Gourmet de 180gr., pasta 
de gorgonzola,alface, geléia de cebola 
e queijo.

Cheddar Burguer   41,90
Hamburguer Gourmet de 180gr., geléia 
de cebola, queijo Cheddar cremoso e 
bacon opcional.

Choripan   41,90
Deliciosa linguiça de bragança, molho 
vinagrete, queijo e maionese da casa 
servidos no nosso pão Levito Madre.



Sobremesas

Kids

Nossos Pudins 
17,90
Receita exclusiva que faz 
lembrar o doce da infância, 
servido em vários sabores 
para não deixar de lado 
essa deliciosa experiência.

Gelato 
Sorvete de massa no 
copinho disponível nos 
sabores.

Sorvete de 
Palito  7,90

Petit gateau 29,90
Servido com sorvete de Vanilla e geléia 
de frutas vermelhas.

Pain Perdu 29,90
Deliciosa receita de rabanada ao 
creme inglês com sorvete de creme e 
geléia de frutas vermelhas

Canoli un. 7,90
Nutella, Creme Patissier, Doce de Leite

Bombolone 17,90
Nutella, Creme Patissier, Doce de Leite

Focaccia de Nutella 28,90
Com morangos

Focaccia de Doce de Leite 25,90
Com manga

Trio de mini Bomboloni 17,90

⋅Tradicional
⋅Café
⋅Coco com ameixa
⋅Paçoca
⋅Doce de leite com coco

⋅Coco branco 
⋅Chocolate belga 
⋅Yogurte com   
frutas vermelhas 
⋅Pistache 
⋅Sorbet de limão 
⋅Vanilla

⋅Frutas vermelhas 
⋅Limão 
⋅Maracujá
⋅Uva
⋅Chocolate 70%
⋅Coco branco 
⋅Chocomaltine 
⋅Morango com 
leite

9,90 
9,90 
9,90 

11,90 
9,90 
9,90

Bambini   25,90
Deliciosa versão de espaguete ao 
sugo.

Caseirinho Frango   26,90
Servido com arroz, feijão e fritas.

Caseirinho Carne   28,90
Servido com arroz, feijão e fritas.

Caseirinho Peixe   28,90
Servido com arroz, feijão e fritas.

Cheese Burguer   28,90
Pão, carne e queijo.

Grátis suco de frutas de 250ml no pedido do menu infantil 
para crianças de até 12 anos 



Guarnições

Bebidas 
Não-Alcolicas

Arroz Branco
Arroz 7 grãos 
Arroz Biro Biro 
Arroz Casa Ttua

Feijão 
Mix de Quinoa 
Legumes ao vapor 
Batatas Fritas

Expresso Lavazza 
Expresso Macchiato
Capuccino 
Choconup
Chá Twinnings 
Água mineral 
Água mineral c/ gás

H2O Limoneto
Refrigerante lata

Ice tea Pessego / Limão 

Sucos naturais 500 ml 

Sucos naturais 2 frutas 500 ml

 9,50 
 12,00 
 12,00 
 12,00

 9,00 
 12,00 
 12,00 
 9,00

7,90 
7,90 
10,90 
10,90 
7,90 
6,50 
6,90

6,90 
6,90 
6,90 
13,90 
14,90



Cervejas

Chopp

Corona 
Stella artois
Brahma Zero
Becks 
Petra 
Michelob

Paulaner Hefe 
Weissebier Naturtrub

Tarantino Session Ipa 

Tarantino German 
Pilsen 

Tarantino Wit Bier 

Tarantino ZN Lager

Original
Serramalte
Stella Artois 
Heineken

14,90

14,00 
12,90 
10,90 
12,90 
12,90 
12,90

34,50

29,50

22,50

24,70

20,50

13,50 
14,50 
14,90 
16,90

Long Neck Especiais 

Garrafa 600ml



Drinks

Whisky

Vodka

Caipirinhas

Cachaças

Outros destilados 

Gin Tônica  Nacional 

Gin Tônica  Importado

Aperol Spritz 
Negroni 
Clericot  Jarra

Campari 
Steinhager  Importado

Steinhager  Nacional

8 Anos 

Smirnoff 

12 Anos 

Absolut 

Dose 
Garrafa

Dose 
Sem Garrafa

Dose 
Sem Garrafa

Dose 
Garrafa

Caipirinha Cachaça
Nacional

Caipirinha Premium
Nega Fulo, Espirito de Minas

Caipiroska  
Vodka nacional 

Caipiroska Premium 
Saquerinha

Espírito de Minas 
Santo Grau 
Sagatiba 
Nêga Fulô 
Salinas

32,90 
34,90 
34,90 
34,90 
76,90 

15,90 
24,90 
17,90 

25,90 
199,90 

31,90 
249,90 

18,90 

17,90 
17,90
17,90
17,90
17,90

25,90 

21,90 

29,90 
21,90 

19,90 24,90 

Dose

Dose


