
ANTIPASTI 
PÃO CALÁBRIA                                                        
Pão de lingüiça calabresa gratinado com muçarela no forno à 
lenha 
 
CROSTATA DE ALECRIM COM MANTEIGA DE 
ERVAS                                                     
Massa fina e crocante polvilhada com alecrim e sal grosso e 
pincelada com manteiga de ervas derretida. 
 
CROSTINI DE PRESUNTO CRU, FIGO E HORTELÃ                                                              
Fatias de pão ciabatta grelhadas, com leve toque de alho e 
borrifada com azeite de oliva, cobertas com fatias de 
presunto cru, figo levemente esmagado e finalizado com 
azeite de oliva, vinagre balsâmico, uma pitada de pimenta do 
reino moída na hora e folhas de hortelã. 
 
BRUSCHETTA POMODORO                                                                                                  
Torradas de pão italiano, grandes, tostadas e temperadas 
levemente com alho, azeite, sal e pimenta do reino moída na 
hora e cobertas com um punhado de tomates maduros 
finamente picados.  
 
BRUSCHETTA MELANZANA                                                                                                  
Torradas de pão italiano grandes, tostadas e temperadas 
levemente com alho, azeite, sal e pimenta do reino moída na 
hora, e cobertas com fatias de berinjelas grelhadas 
temperadas com uma mistura de azeite de oliva, vinagre, 
salsa e hortelã. 
 
CAPONATA                                                                                                                              
Incrível refogado siciliano de berinjela, orégano seco, 
pimenta do reino moída na hora, cebola roxa picada 
finamente, alho laminado, salsa fresca, alcaparras em 
conserva, azeitonas verdes, tomates e vinagre de ervas. 
 
 

FUNGHI AL FORNO RIPIENI DI RICOTTA                                                                            
Cogumelos ao forno recheados com uma mistura de ricota, 
raspas de limão, pimenta vermelha, orégano picado e queijo 
parmesão ralado. 
 
BURRATA                                                                                                                                 
Muçarela de búfala amanteigada sobre uma cama de rúcula, 
tomates assados em conserva e molho pesto. Acompanha 
crostata no azeite. 
 
CARPACCIO                                                                                                                              
Finas fatias de carne bovina crua, alcaparras e queijo 
parmesão ralado. Acompanha crostata no azeite. Opção com 
molho de mostarda. 
 
TOMATES TRA i GUSTI                                                                                  
Tomates assados levemente adocicados e conservados em 
uma mistura de azeite, pimenta calabresa, alho e orégano. 
Acompanha crostata no azeite.   
 
MANTEIGA DE ERVAS                                                                                                            
Uma mistura da mais pura manteiga, com tomilho, endro, 
sálvia e alecrim. Acompanha crostata no azeite.   
 
SARDELA                                                                                                                                  
Pasta feita com Alice, pimentão vermelho, cebola branca, 
alho, páprica doce e azeite. Acompanha crostata no azeite.   
 
TAPENADE                                                                                                                               
Pasta à base de azeitonas pretas, alcaparras, alho e azeite. 
Acompanha crostata no azeite.   
 
ANTIPASTO TRA i GUSTI                                                                                                       
Batatinhas calabresas, cebolinhas e pepinos em conserva, 
porção de caponata, porção de tomate assado em conserva, 
fatias de presunto cru, queijos diversos, tapenade, sardela,  
crostata e pão Calábria. 

 
INSALATA 

CAPRESE                                                                                                                                   
Muçarela de búfala, tomate finamente fatiados em rodelas e 
molho pesto. 
 
CEASAR                                                                                                                                     
Folhas de alface americano, crouton, bacon, parmesão ralado 
e molho à base de Alice. 
Acrescente fatias de peito de frango grelhado por mais  
 
TRA i GUSTI                                                                                                                              
Folhas diversas, tomates grape, presunto cru crocante e 
lascas de queijo Grana Padano. 

SHITAKE                                                                                                                                    
Mix de folhas, com parmesão ralado, shitake assado ao 
forno, lascas de queijo Grana Padano. 
 
NOCI E GORGONZOLA                                                                                                    
Uma mistura de folhas diversas com nozes, pera, gorgonzola 
e molho de limão, azeite, sal e pimenta do reino moída. 
 

 
CALZONES 

 
CORNETTO DI BUFALA 
Calzone recheado com muçarela de búfala e queijo emmenthal, servido com presunto cru, rúcula e queijo Grana Padano ralado. 
 
PERSONALIZADO  
Escolha seu recheio com até 5 dos seguintes ingredientes:                        

 



1- abobrinha verde, 
2- alcachofra, 
3- alho porró, 
4- camarão, 
5- caponata, 
6- champignon, 
7- frango desfiado, 
8- funghi, 
9- geléia de damasco, 
10- geléia de pimenta, 
11- linguiça calabresa, 
12- lombo canadense, 
13- manjericão, 
14- mortadela, 
15- nirá, 
16- ovos de codorna cozidos, 
17- palmito salteado com noz moscada, 
 

18- pancetta, 
19- pepperoni, 
20- pera fatiada, 
21- pesto de manjericão, 
22- presunto cozido, 
23- presunto de Parma, 
24- queijo Catupiry, 
25- queijo gorgonzola 
26- queijo Gran Formaggio, 
27- queijo muçarela, 
28- queijo muçarela de búfala, 
29- queijo parmesão 
30- queijo provolone, 
31- shitake, 
32- tomate assado TRA i GUSTI, 
33- tomate cortado em pequenos pedaços,  
34- tomates grape, 

 

 
Acrescente os temperos a seguir a sua escolha: orégano, manjericão fresco ou seco, azeitonas pretas, azeitonas verdes, alho frito, 
cebola branca picada, cebola roxa fatiada, sálvia, alecrim e hortelã. 

 
PIZZAS 
TRADICIONAIS 

MUÇARELA 
Molho de tomate natural, muçarela e orégano. 
 
MARGHERITA 
Molho de tomate natural, muçarela, rodelas de tomate, 
manjericão fresco e orégano. 
 
CALABRESA 
Molho de tomate natural, muçarela, fatias finas de linguiça 
calabresa, cebola branca e azeitonas pretas. 
NAPOLITANA 
Molho de tomate natural, muçarela, orégano e queijo parmezão 
ralado. 
 
TOSCANA 
Molho de tomate natural, muçarela, linguiça calabresa, ovos de 
codorna, azeitonas verdes e pretas, cebola e  
alho laminado. 
 
PORTUGUESA 
Molho de tomate natural, muçarela, presunto, ovos cozidos em 
rodelas, cebolas em rodelas, pimentão verde laminado e 
azeitonas pretas. 
 
PROSCIUTTO 
Molho de tomate natural, muçarela, presunto cozido e orégano. 

LOMBO 
Molho de tomate natural, muçarela, lombo canadense, orégano. 
 
PEPPERONI 
Molho de tomate natural, muçarela, pepperoni, cebola branca e 
azeitonas pretas. 
 
POLLASTRO 
Molho de tomate natural, muçarela, peito de frango , requeijão 
Catupiry e orégano. 
 
MARINARA 
Molho de tomate natural, muçarela, alho e orégano. 
 
QUATTRO FORMAGGI 
Molho de tomate natural, muçarela, queijo Gorgonzola, queijo 
Catupiry e queijão parmesão. 
 
ALICE 
Molho de tomate natural, muçarela, iscas de anchova e 
orégano. 
 
TONNO 
Molho de tomate natural, muçarela,  atum, cebola, 
azeitonas verdes e orégano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOURMET  
MARGHERITA GOURMET 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, tomate cereja 
gratinado com queijo Grana Padano e manjericão fresco. 
 
CAPRESE 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, molho pesto de 
azeitonas pretas e manjericão fresco. 
 
PEPPERONI SPECIALE 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, pepperoni, 
tomate cereja, alho frito e manjericão fresco. 
 
GAMBERETTI E RUGHETTA 
Molho de tomate natural, muçarela, camarões puxados no 
azeite com alho, orégano e rúcula. 
 
PARMA 
Molho de tomate natural, muçarela, presunto de Parma e 
rúcula. 
 
CAPRICCIOSA ROYALE 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, presunto 
Royale, cogumelos em conserva e azeitonas verdes. 

CIPOLLA E PANCETTA 
Molho de tomate natural, muçarela, cebola roxa, finas fatias 
de pancetta e orégano. 
 
AFFUMICATA 
Pizza Bianca, sem molho de tomate, muçarela, tomate caqui, 
queijo provolone defumado, azeitonas pretas e folhas frescas 
de sálvia e alecrim. 
 
MORTADELLA 
Molho de tomate natural, muçarela, mortadela, azeitona 
verde e orégano. 
 
AGLIO E PEPE 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, alho dourado e 
pimenta calabresa. 
 
POMODORO ARROSTO (tomate Tra i Gusti) 
Molho de tomate natural, muçarela, tomate assado levemente 
adocicado e manjericão fresco. 

PREMIUM  
ZUCCHINI 
 Molho de tomate natural, muçarela de búfala, abobrinha 
verde, alho porró e pesto de manjericão. 
 
PARMA DOLCI 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, presunto de 
Parma e geléia de damasco quente. 
 
MELANZANE 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, finas fatias de 
berinjela, alho laminado, gratinado com queijo parmesão e 
manjericão fresco. 
 
MELANZANE MIO AMORE 
Molho de tomate natural, muçarela, finas fatias de berinjela 
grelhadas, alho dourado, queijo gorgonzola, manjericão 
fresco. 
 
SHITAKE E NIRÁ 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, shitake 
gratinado com queijo parmesão e finalizada com nirá picado. 
 
FUNGHI 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala e cogumelos 
funghi refogado na manteiga com ervas. 
 
BURRATA 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, queijo burrata, 
tomates grape inteiros gratinados, manjericão fresco e 
pimenta do reino moída na hora.  
 
CARBONARA 
Molho de tomate natural, muçarela, pequenos pedaços de 
pancetta, alho, ovos mexidos, queijo parmesão e queijo 
pecorino ralados.  

CUORI DE PALMA 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, palmito 
pupunha salteado com noz moscada. 
 
BRIE E MARMELLATA DE PIMENTA 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, queijo Brie 
e geléia de pimenta. 
 
PERA E GORGONZOLA 
Molho de tomate natural, muçarela, pera fatiada e queijo 
gorgonzola esfarelado. 
 
CARCIOFI E MENTA 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, alcachofra, 
pinceladas de azeite de hortelã e finalizada com folhas de 
hortelã. 
 
ESCAROLA 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, escarola 
refogada com alho, tomate cereja, cogumelo paris e palmito 
pupunha.  
 
FIGO E SHITAKE 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, figo, shitake 
gratinado e mel (opcional).  
 
POMODORO ARROSTO SPECIALE (Tomate Tra i Gusti) 
Molho de tomate natural, muçarela de búfala, tomate assado 
levemente adocicado, manjericão fresco e folhas de rúcula. 

 
PIZZA BAMBINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTA 
LASAGNE 
BOLOGNESE                                                                                                                   
Molho de carne bovina e muçarela. 
 
PROSCIUTO E FORMAGGIO                                                                                                  
Molho branco, presunto e muçarela. 
 
GAMBERETTI                                                                                                                           
Molho de tomate com camarões fatiados e muçarela. 
 
MELANZANE                                                                                                                            
Molho de tomate e branco, berinjela em fatias longas e 
muçarela de búfala. 
 
GNOCCHI 
 
DI BOLOGNA  
Molho de carne bovina. 
 
QUATTRO FORMAGGI                                                                                                     
Molho com os queijos Gorgonzola, Gruyere, Emmental e 
Grana Padano. 
 
GAMBERETTI E ZUCCHINI                                                                                                                     
Molho branco com camarões e finas fatias de abobrinha 
verde.  
 
PESTO                                                                                                                                  
Molho pesto e queijo Pecorino. 
 
 

SPAGHETTI 
SUGO                                                                                                                                   
Molho de tomate e manjericão. 
 
DI BOLOGNA                                                                                                                           
Molho de carne bovina. 
 
PRIMAVERA                                                                                                                   
Molho branco, presunto, azeitonas verdes e ervilhas frescas. 
 
FUNGHI                                                                                                                               
Funghi fresco temperado com manteiga com ervas. 
 
ALLA CARBONARA 
Pequenos pedaços de pancetta, alho, ovos mexidos, queijo 
parmesão e pecorino ralados, pimenta do reino moída na hora 
e azeite. 
 
ALLA PUTANESCA                                                                                                                               
Pequenas fatias de anchovas em conserva, atum, azeitonas 
pretas, alcaparras, alho, salsa, pimenta calabresa, pimenta do 
reino, pedaços de tomate sem pele e molho de tomate. 
 
TAGLIATELLE OU FETTUCCINE 
 
DI CARNI                                                                                                                                  
Medalhões de mignon, chuviscado com balsâmico sobre uma 
cama de massa misturada com espinafre, tomate grape e 
queijo Gorgonzola. 
 
POLLASTRO ALLA LIMONE                                                                                                   
Filé de peito de frango grelhado e alcachofra sobre uma cama 
de massa misturada com molho de vinho tinto, orégano e 
limão. 

RISOTTO 
FUNGHI E PREZZEMOLO                                                                                                 
Cogumelo shitake assado e salsa. 
 
GAMBERETTI                                                                                                                     
 Com camarões, molho de tomate, tomates cerejas e coentro. 
 
CON CIPOLLE                                                                                                                           
Cebola roxa. Acompanha finas fatias de file Mignon. 

ZUCCHINI                                                                                                                                 
Abobrinha verde e alho porró. 
 
FUNGHI SECHI                                                                                                                                                  
Cogumelo funghi seco. 
 
AL LIMONE COM SALMONE ALLA GRIGLIA                                                                                                                                    
Limão Siciliano e salmão grelhado. 

PIZZAS DOLCE  
Escolha com ou sem muçarela.       

 
RIPIENI ADDIZIONALI                                                                            
Adicione qualquer ingrediente | Substitua qualquer ingrediente                                                                                                         
QUALQUER PIZZA PODE SER SERVIDA ACOMPANHADA DE SORVETE DE CREME, CHOCOLATE OU MORANGO 
UMA BOLA | DUAS BOLAS                                                                                                                                              
 
CALZONES DOLCE 

CIOCCOLATO 
29,90 
Queijo muçarela com chocolate. 

DULCE DE LECHE                                                                                                                               
29,90 
Queijo muçarela de búfala com doce de leite.  

 

BANANA COM CANELA E RUM                                                                        
Tiras de banana d’água e uma nuvem de açúcar com canela 
com orvalho de rum ao sair do forno. 
                                                                                              
BANANA COM CIOCCOLATO                                                                                                
Rodelas de banana d’água com um banho de chocolate em 
calda 
 
CIOCCOLATO                                                                                                                          
Calda de Chocolate meio amargo e farofa de avelã e pistache. 
 
CIOCCOLATO COM OVOMALTINE 
Calda de chocolate meio amargo polvilhado com Ovomaltine. 

CIOCCOLATO E FRAGOLE                                                                                                     
Morangos maduros partidos ao meio com um banho de 
chocolate em calda 
 
NUTELLA 
Cobertura de creme  Nutella com gelato de baunilha. 
 
ROMEO E GIULIETTE                                                                                                             
Muçarela, goiabada, requeijão Catupiry 
 



IL DOLCE 
BANANA TRA i GUSTI                                                                                                            
Banana assada no forno à lenha, caramelizada com açúcar e 
canela. Acompanha uma bola de gelato de baunilha e creme 
de chantilly. 
 
IL TIRAMISÙ                                                                                                                                 
Deliciosa sobremesa elaborada com queijo Mascarpone 
italiano, licor Amareto e raspa de chocolate meio amargo. 
 
BROWNIE COM IL GELATO  
Um pedaço de delicioso brownie sobre uma cama de calda de 
chocolate. Acompanhado de uma bola de gelato de baunilha, 
creme de chantilly e cereja. 
 
PETIT GATEAU                                                                                                                         
Bolinho quente de chocolate com recheio de creme de 
chocolate. Acompanha calda de chocolate quente uma bola 
de gelato de baunilha, chantilly e cereja.  

CREMA DE PAPAYA                                                                                                                 
Mamão papaia batido com gelato de baunilha, regado com 
licor de cassis o quanto basta. 
 
IL CARPACCIO DI ANANAS 
Fatias de abacaxi com gelato de baunilha e ginja. 
 
MOUSSE AL CIOCCCOLATO  
Mousse de chocolate. 
 
MOUSSE AL FRUTTO DELLA PASSIONE                                                                                                       
Mousse de maracujá. 
 
PICOLÉ BENE GELATTO  
Diversos sabores. 
 

Todos os sorvetes servidos na Tra i Gusti são artesanais e livres de gorduras trans. 
PORTARE VIA 

 
PÃO ITALIANO – 1 kg.                                                                                                                               
 
PÃO CALÁBRIA (recheado com lingüiça calabresa) – 1 kg.                                                                
 
TOMATE Tra i Gusti (Pomodoro  Arrosto) – 1kg.                                                                               
 
CROSTATA – 100 g.                                                                                                                                   

TAPENADE – 100 g.                                                                                                                                   
 
SARDELA – 100 g.                                                                                                                                       
 
MANTEIGA DE ERVAS - 100 g.                                                                                                                       
 
AZEITE COLAVITA – Vergine de olive extra                                                                                                                     
1l. | 500ml. | 250ml 

 
BIBITA 

SUCOS DE FRUTAS NATURAIS  -  350 ml.                                                                              
Diversas frutas da estação.  
 
SUCOS DE FRUTAS NATURAIS – JARRA 1 litro                                                                 
 
SUCOS DE FRUTAS EM POLPA –  350 ml.                                                                             
Diversos. 
 
SUCO DE TOMATE                                                                                                                  
 
SUCO DE UVA, PÊSSEGO OU MANGA– 335 ml.                                                                                  
Del Valle Mais – regular ou zero. 
 
SUCO DE UVA INTEGRAL PERINI – 335 ml.                                                                                  
100% Uva bordo 
 
ICE TEA PÊSSEGO OU LIMÃO                                                                                                 
Lipton 340 ml ou Leão Fuzi 300 ml. - regular ou zero. 
 
MATE – 300 ml.                                                                                                                         
Natural ou limão - regular ou zero. 

REFRIGERANTES 350 ML                                                                                                         
Coca Cola regular ou zero, guaraná Antártica regular ou zero,  
Schweppers Citrus, Sprite regular ou zero. 
 
COCA-COLA GARRAFA 290 ML                                                                                                         
Regular ou zero. 
 
TÔNICA – 350 ml.                                                                                                                     
Schweppers ou Antártica, regular ou zero. 
 
ÁGUA MINERAL NACIONAL  - 300 OU 350 ml.                                                                                                
Natural ou com gás – 300 ou 350 ml. 
 
ÁGUA MINERAL IMPORTADA                                                                                                
250 ml.  
750 ml.  
S. Pellegrino com gás  
 
RED BULL – 250 ml.                                                                                                                
 
CAFFÈ ESPRESSO                                                                                                                 

 
FAÇA SEU ALMOÇO EVENTO NA TRA I GUSTI 

COMEMORE SUA DATA ESPECIAL NA TRA I GUSTI, CONSULTE-NOS PARA CONDIÇÕES. 
Abrimos a casa para que você possa realizar seu evento almoçando na TRA i GUSTI, 

consulte-nos para condições. 
Responda nossa pesquisa de satisfação. 

Visite a nossa cozinha 
Aceitamos os cartões  Amex, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Eletron, Dinners e Elo. 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
TERÇA A QUINTA DE 18:30 ÀS 23:00 

SEXTA A DOMINGO DE 18:30 ÀS 23:30 
 
 


