
   Apto para consumo de vegetarianos.           Apto para consumo de veganos.Para garantir um atendimento rápido e um bom preço, não mudamos os ingredientes dos pratos.

BIFE ACEBOLADO  
COM BANANA À MILANESA

filé-mignon acebolado, arroz, feijão,  
farofa e banana à milanesa

41,00

CARNE-SECA COM ABÓBORA
carne-seca refogada com cebola, arroz,   

tutu de feijão e abóbora
39,00 

COSTELA DE BOI COM MANDIOCA FRITA 
costela de boi, mandioca frita, arroz, 

tutu de feijão e couve refogada
38,00 

COSTELINHA MINEIRA
costelinha de porco, arroz, tutu de feijão,  

linguiça e couve refogada
41,00

FILÉ AO ALHO
filé-mignon ao alho frito, arroz, 

feijão tropeiro e ovo frito
41,00

FILÉ COM FRITAS
filé-mignon, batata frita, arroz,  

feijão e farofa
40,00

FILÉ COM MANDIOCA COZIDA
filé-mignon, arroz, feijão, e mandioca cozida 

temperada com manteiga e salsinha
41,00

FILÉ DE FRANGO COM CREME DE MILHO
filé de frango na chapa, arroz,  
creme de milho e batata frita

36,00

FRANGO COM QUIABO
frango refogado, arroz, quiabo e angu 

36,00

LOMBO À MINEIRA
lombo de porco, arroz, tutu de feijão,  

torresmo e couve refogada
39,00 

MEXIDO ESPECIAL
dois bifes de filé-mignon acompanhado  
de mexido de arroz, alcaparras, farofa,  

batata frita e couve refogada
45,00

PERNIL TROPEIRO
pernil, arroz, feijão-tropeiro,  
couve refogada e torresmo

40,00

PICANHA COM FRITAS
picanha na chapa, arroz, feijão,  

batata frita e vinagrete
43,00 

PICANHA MINEIRA
picanha na chapa, arroz, tutu de feijão,  

couve refogada e farofa
43,00

dica do casinha

VACA ATOLADA
costela de boi cozida com mandioca,  

arroz, tutu de feijão e couve 41,00

escolha sua proteína 

FILÉ MIGNON (80gr)  32,00

FILÉ DE FRANGO (80gr)  27,00

LINGUIÇA TOSCANA (2 unidades) 26,00

PICANHA (100gr)  34,00

escolha seus acompanhamentos 

ESQUADRÃO 1  
arroz, feijão, ovo frito e couve refogada  

ESQUADRÃO 2  
arroz, feijão, ovo frito e batata frita 

ESQUADRÃO 3  
arroz, feijão, ovo frito e banana à milanesa 

ESQUADRÃO 4  
arroz, feijão, banana à milanesa  

e vinagrete 

ESQUADRÃO 5  
arroz, feijão, batata frita e banana a milanesa

executivos

BOI RALADO ........................................... 27,00
carne moída, arroz, feijão e batata frita

MEXE-MEXE MINEIRO ............................ 27,00
mexido de carne moída, arroz, feijão,  
farinha de mandioca e ovo frito

PICADÃO ................................................ 29,00
alcatra ao molho com batatas, arroz e feijão

TREM BÃO .............................................. 27,00
carne moída, arroz, feijão, quiabo e angu

VEGANO   .............................................25,00
arroz integral, feijão, abóbora cozida, couve, 
quiabo e vinagrete

VEGETARIANO   ..................................25,00
arroz integral, feijão, abóbora, couve, ovo frito  
e banana à milanesa

quarta-feira e sábado

FEIJOADA
feita com lombo, costelinha, carne-seca e paio. 

Acompanha arroz, couve, farofa, torresmo,  
banana à milanesa e laranja  42,00 

Guarnição extra  23,00

domingo

FRANGO ASSADO
coxa e sobrecoxa dessossada, arroz, feijão, farofa, 

mandioca frita e couve refogada  40,00

PEÇA UM OVO FRITO OU UMA 
FAROFA PARA ACOMPANHAR SEU 
PRATO POR APENAS 5,50 REAIS!

dica do casinha

de
si

gn
: 

Abóbora  ..............................................6,00

Angu  ...................................................6,00

Arroz branco  .......................................8,50

Arroz integral  .....................................9,50

Banana à Milanesa  .............................6,00

Couve  ..................................................8,00

Farofa  ................................................  5,50

Feijão  ..................................................8,50

Feijão tropeiro ....................................... 11,00

Mandioca Cozida  
(temperada com manteiga e salsa)  ...  10,00

Ovo frito  ...........................................5,50

Quiabo  ................................................9,50

Tutu de feijão  ......................................  8,50

Vinagrete  ............................................6,00

acompanhamentos

Budweiser (343ml) .............................. 10,00

Stella Artois (275ml) ........................... 10,00

CERVEJAS

Água (500ml) ..........................................5,00

Água com gás (500ml) .............................6,00

Coca-cola, Coca-cola Zero .........................6,00

Sukita .....................................................6,00

Guaraná, Guaraná Zero ............................6,00

Soda Limonada ........................................6,00

REFRIGERANTES E AGUAS
BATATA FRITA  ...................................... 16,00

BOLINHO DE ARROZ (6 UNIDADES) 

novo! com costela de boi e queijo ........ 20,00

com queijo  ...................................... 20,00 

MANDIOCA FRITA  ................................ 18,00 
acompanha sal de pimenta cumari 

PASTÉIS (6 unidades) .............................. 25,00
carne moída, carne-seca ou queijo  
acompanha vinagrete 

petiscos

AO PEDIR PELO WHATSAPP, PERGUNTE 
PARA NOSSO ATENDENTE SOBRE 

PROMOÇÕES E PRATOS COM DESCONTOS

dica do casinha

Abacaxi ...................................................7,50

Brigadeiro de Colher (feito por nós) ......... 10,00

Pudim de Leite (feito por nós) ................. 14,00

sobremesas

fale com o casinha

É muito melhor fazer seu 
pedido diretamente para uma 
pessoa no restaurante, não 
acha? Faça suas perguntas 
diretamente para nossos 

funcionários, se tiver algum 
problema resolveremos 

rapidamente. Atendimento 
pessoal e personalizado.

www.sitedocasinha.com.br

Rua São Carlos do Pinhal, 445 • 11 3266.5208  
facebook.com/casinhamineirarestaurante

 
@casinhamineira

  11 93037.4606

pratos

troque seu arroz branco por arroz integral

PARTICIPE DO NOSSO 
PROGRAMA DE FIDELIDADE, PEÇA 

SEU CARTÃO AO ATENDENTE.

Pedidos via Whatsapp
Venha retirar no restaurante 

ou entregamos para 
distancias de até 1km; 
descontos e promoções 
exclusivas; programa de 

fidelidade; contato direito com 
funcionários do restaurante 

evitando equívocos e demoras.


