


BATATAS RÚSTICAS ASSADAS 

LEGUMES NO VAPOR 

FAROFA DA CASA

MANDIOCA FRITA 

PURÊ DE BATATA DOCE

MENU 
executivo

SOBRECOXA ASSADA  24
,
50

sobrecoxa desossada, 
assada no molho de cerveja artesanal.

FILÉ DE TILÁPIA  26
,
50

servida com molho de ervas.

BIFE DE ANCHO  26
,
50

corte bovino 
filé de costela grelhado.

FRALDINHA 26
,
50

corte bovino grelhado.

SUPREME DE FRANGO 26
,
50

peito de frango grelhado 
com molho de 3 mostardas. 

SALMÃO 30
,
00

salmão grelhado, servido 
ao molho de limão siciliano.

ARROZ BRANCO 185gr 2,00

FEIJÃO 185gr 2,00

LINGUINE 215gr 5,00

FAROFA DA CASA 90gr 5,00

PARMESÃO 30gr         3,50

VINAGRETE 50gr         3,50

Acompanha salada 
de entrada, 1 acompanhamento, 
arroz e feijão. Servido até as 16h

SEMPRE UMA NOVA 

SUGESTÃO COM MUITO 

SABOR, QUALIDADE 

E PRINCIPALMENTE 

AUTENTICIDADE  

28
,
50

Acompanhamentos
MENU EXECUTIVO

Complementos 



todos os
MOMENTOS

LUNCH OR DINNER

ENTRECOT  42
,
50

corte bovino 350gr, grelhado, 
batata rústica frita com especiarias 
e rúcula, um autêntico churrasco.

SALMÃO E PASTA   48
,
00

salmão 300gr grelhado, 
nhoque da babata no molho de proseco.

PALESTRA 1914    28
,
00

ravióli verde recheado de muçarela 
de búfala ao molho pomodoro e parmesão.

CARRÉ DO PORTO   52
,
00

carrés de cordeiro grelhadas ao molho 
de vinho do porto, medalhões 
de batatas e legumes salteados.

OMELETE   26
,
00

omelete com legumes e parmesão, 
acompanha rúcula e tomate cereja.

GENERAL  48
,
00

corte bovino 400gr, costela de ripa grelhada, 
acompanha farofa da casa e vinagrete.

TARTAR DE SALMÃO   34
,
00

servido com tortilhas assadas.

CAMARÕES E PASTA    46
,
00

linguine grano duro, abobrinha 
e camarões salteados à provençal.



GET
TOGHETER 

DA FEIRA #SQN   34
,
00 

não é da feira mas é tão bom ou melhor, 
oito metades de pastéis, metade 
pernil suíno metade mix de queijos.

TRIO BOTEQUEIRO    58
,
00 

reunimos os campeões num mesmo prato, 
chips mandioca, da feira #sqn, linguiça artesanal de 
Ervas, *acompanhamentos a parte.

RAQUETADA    82
,
50 

suculento corte bovino Prime Rib à parmegiana 
com tomates cerejas e folhas de manjericão.

CHIPS MANDIOCA 26
,
00  18

,
00

crocante e cheia de sabores,  
são servidas com sour cream e vinagrete.

BATATAS FRITAS CANOA 38
,
00  24

,
00

um clássico do petisco, acrescentado 
de queijo chedar e bacon crocante.

INTEIRA MEIA 

CARREZINHA    59
,
00 

costeletas de cordeiro, marinadas 
na vinha d’alho, grelhadas e deliciosas.

CHICKEN VIRGULA    44
,
00 

cortes de sobrecoxa de frango, marinados  
em temperos do chef e empanados crocantes, 
acompanham 2 molhos da casa.

PIG RIBS     56
,
00 

costelinha de porco feito à moda do churrasco 
brasileiro, acompanha molho barbecue.

LINGUIÇA ARTESANAL 
DE ERVAS   38

,
00

exclusividade do Vírgula, uma iguaria 
de temperos e sabores, acompanhada 
de pão semi-italiano, vinagrete 
e maionese da casa.



VEGETARIANO 

SALADAS 
MIX DE FOLHAS      22

,
00 

alface americana, 
alface roxa, rúcula e carambola.

CAESAR    24
,
00 

alface americana, tiras de frango 
grelhado e molho caesar.

COB SALAD     30
,
00 

mix de folhas, tomate confitado, 
bacon, ovo cozido e cebola roxa.

SALMÃO SALAD     32
,
00 

lascas de salmão, alface americana, 
tomate cereja e cebola roxa.

ESPAGUETE DE LEGUMES 
Á PROVENÇAL      23

,
00 

arroz arborio, parmesão, cogumelos e  

temperos do chef.

RISOTO AO FUNGHI     32
,
00

arroz arbório, parmesão e cogumelos 
e temperos do chef.

LASANHA DE BERINJELA 26
,
00

berinjela, queijo muçarela, 
acompanha torradinhas.



VIRGULA TV      27
,
50 

hambúrguer tradicional de 200gr, 
nosso blend de cortes bovinos, 
uma releitura do tradicional cheese salad, 
tomate verde, crispy de cebola, queijo muçarela, 
maionese da casa no pão de hambúrguer 
tradicional, acompanha batata frita.

MAIONESE DA CASA  5,00 

MAIONESE DE MOSTARDA E MEL 5,00

SOUR CREAM     5,00

AGRIDOCE     3,50

MOLHO HOT     5,00

MONSTER    6,00

BARBECUE    3,50

MOLHO DE HORTELÃ   3,50

MOLHO TÁRTARO   2,00

MOLHOS ViRGULA

sanduiches 
A PANCETA       28

,
00 

corte suíno da barriga de porco, 
uma receita exclusiva do Virgula, na baguete 
estilo semi-italiana, rúcula, queijo prato, 
molho honey-mostard e maionese da casa.

QUESADILLA    28
,
00 

tiras de filé de frango grelhado 
na tortilla de trigo com pimentões 
vermelhos, verdes e queijo prato.

VIRGULA 06      27
,
50 

hambúrguer bombom de 200gr, 
nosso blend de cortes bovinos, bacon, 
queijo prato e picles no pão de brioche, 
acompanha batatas fritas.

PORTO BELO 
SANDUICHE        34

,
00 

cogumelos porto belo grelhados 
com especiarias, alface americana, molho 
pesto de manjericão, no pão australiano, 
acompanha chips de batata doce.

MONSTER    46
,
00 

Dois hambúrgueres tradicionais 
de 120gr, nosso blend de cortes 
bovinos, bacon, crispy de cebola, 
tomate, queijo muçarela, 
queijo prato e molho monster, 
acompanha batata canoa.

,



PIVETADA

DOCERIA
VIRGULATE    22

,
00 

terrine de chocolate meio amargo, 
com crocante de castanhas e cully 
de frutas vermelhas.

RAVIOLI DE ABACAXI     22
,
50 

finas fatias de abacaxi, recheadas 
com cocada cremosa e calda cítrica.

PECADO    24
,
00 

cramble de maçã, sorvete 
de creme e calda de maçã.

SORVETÃO    21
,
00 

a trilogia mais famosa, creme, 
morango e chocolate, acompanhada 
de farofa crocante e coberturas home made.

CHAVE DE OREO     26
,
00 

base de biscoito oreo, mousse 
de doce de leite, farofa de paçoca 
e calda de caramelo.

LINGUINE MAMA     24
,
00 

linguine grano duro ao molho 
pomodoro e almondegas fritas.

LINGUINE PAPA      24
,
00 

linguine grano duro ao molho branco 
e tiras de filé de frango grelhado.

BUG BUG     22
,
00 

hambúrguer tradicional de 180gr, 
blend da casa, queijo muçarela, 
acompanha batatas fritas.

PEIXINHO    28
,
00 

salmão 150gr., batata bolinha 
assada e arroz branco.

BIFINHO    28
,
00 

escalope de filé de costela 150gr, 
brócolis, cenoura e arroz branco.



ABACAXI, 

HORTELÃ, 

GENGIBRE, 

PEPINO, 

LIMÃO TAITI E 

ÁGUA DE COCO   16
,
00

ÁGUA PRATA 310ML
SEM GÁS  6

,
00

COM GÁS  6
,
00

ÁGUA TÔNICA SCHWEPPES     6
,
00

ÁGUA DE COCO DUCOCO      7
,
00

COCA COLA   6
,
00

COCA COLA ZERO    6
,
00

GUARANÁ   6
,
00

GUARANÁ  ZERO 6
,
00

SPRITE    6
,
00

SHWEPPES CITRUS    6
,
50

ITUBAINA RETRÔ    7
,
00

LIMÕES CRAVO, 
TAITI 
E SICILIANO   12

,
00

ABACAXI, 
CAPIM LIMÃO 
E MEL  12

,
00

FRUTAS VERMELHAS, 
LARANJA 
E ÁGUA DE COCO   14

,
00 REFRIGERANTES

SUCOS ESPECIAIS

DETOX

MENU 
BAR

SUCOS NATURAIS

LARANJA 7
,
50

LIMÃO 7
,
50

ABACAXI 7
,
50

MARACUJÁ 7
,
50 AGUAS

,

CHaS GELADOS 
SABORIZADOS 

,

GENGIBRE   9
,
00

LIMÃO   9
,
00

PESSÊGO   9
,
00



NESPRESSO 

MILK SHAKES  

SUCO DE TOMATE 
TEMPERADO  20

,
00

suco de tomate, molho inglês, 

sal, pimenta, limão e bacon.

PINK LEMONADE 16
,
50

suco de cramberry, xarope 
de cramberry, limão e água com gás.

MOJITO 16
,
50

hortelã, xarope de açúcar, 
limão e refrigerante de limão.

RISTRETTO   6
,
00

ENCORPADO E PERSISTENTE

ESPRESSO LEGGERO    6
,
00

LEVE E REFRESCANTE

LUNGO LEGGERO   6
,
00

FLORAL E REFRESCANTE

LUNGO 
DESCAFEINATTO   6

,
00

EQUILIBRADO E COMPLEXO
OREO   22

,
00

KITKAT BRANCO    24
,
00

FRUTAS VERMELHAS    19
,
00

TRADICIONAL  12
,
00

SUGAR FREE  12
,
00

FRUTAS TROPICAIS  12
,
00

AÇAÍ 12
,
00

COCKTAILS 
NAO ALCOoLICOS

,

ENERGeTICOS RED BULL
,



CHOPP
ARTESANAL 

QUINTA
DO MALTE ARTESANAL 

CERVEJAS

caneca gelada 355ml

600 ml

longneck

DON CAPO VANILLA    16
,
00

cerveja escura com adição de baunilha, 
sabor com dulçor e notas de chocolate.

HOP LARGER KRAIT    16
,
50

cerveja de amargor leve e suave, com aromas  
cítricos de lúpulos americanos, coloração dourada 
e refrescante. 

RUBRA ORANGE 
WHEAT ALE    16

,
50

cerveja com maltes especiais de trigo, 
com laranja em sua composição gerando 
uma sensação de refrescante e suavidade.

HEINEKEN    10
,
00

CORONA     12
,
00

EISENBAHN    

PILSEN  10
,
00

cerveja dourada, leve e saborosa.

PALE ALE   12
,
50

cerveja de alta fermentação, coloração 
âmbar, sabor vigoroso e marcante. 

STRONG GOLDEN ALE     12
,
50

cerveja forte escura, dourada de alto teor alcoólico, 

sabor levemente adocicado e aroma frutado.

IPA   12
,
00

combinação de maltes e lúpulos, sabor cítrico 
e refrescante, amargor diferenciado e aroma 
perfumado. (teor alcoólico 7%, 60IBU).

PILSEN   10
,
00

leve, dourado, puro malte. 
(teor alcoólico 4,5%, 18IBU).

WEISS   12
,
00

levemente encorpado, maltes de trigo, 
produzido conforme a lei de pureza alemã, 
refrescante com suave amargor. 
(teor alcóolico 4,5%, 18IBU).

TRIO 
QUINTA DO MALTE    12

,
50

(RÉGUA DEGUSTAÇÃO) 

Prove nossos estilos de chopp 

em pequenas doses, três copos de 150 ml.

Chopp 50% OFF
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 16H ÀS 20H.  
EXCETO DIAS DE JOGOS,  
SHOWS E FERIADOS.

Se beber não dirija



MIXOLOGIA 
AUTORAL

Nosso head bartender Dan Gomes 
comanda a mixologia do Virgula, 
execuções clássicas e autorais, 
caracterizadas pela execução 
meticulosa e notas aromáticas

 inesquecíveis. 

O REINÍCIO     26
,
00

gin Tanqueray com infusão de earl grey 
e capim santo, licor de frutas silvestres, 
carambola, xarope de açúcar e limão. 

YOUR TIME     48
,
00

licor PATRON XO CAFÉ, rum bacardi 
com infusão de pimentas, abacaxi, 
xarope de limão siciliano e limão. 

CLEANING POINT     44
,
00

jack Daniel’s, defumação de palo santo, 
xarope artesanal de camomila, mix 
cítrico, anis estrelado e bitter de laranja.

WHITE NEGRONI      26
,
00

gin Tanqueray, vermouth branco 
doce, vermouth dry e bitter de laranja.

CAJUZINHO      24
,
00

vodka Smirnoff com infusão 
de baunilha, redução de caju e limão.

BANANADA      24
,
50

cachaça, licor artesanal de banana, 
limão e chantilly de banana.

BASIL SOUR       28
,
00

gin Tanqueray, xarope de maçã 
verde, manjericão, limão,  
e clara de ovo desidratada (opcional). 

VIRGU FRESH        27
,
00

Aperol, Cointreau, limão, 
laranja, morango e mel.

IT’S HOLY        27
,
50

gin Tanqueray, xarope de capim santo, 
abacaxi, licor de limão siciliano e limão. 

IDEIA TROPICAL       26
,
00

gin, maracujá, licor de frutas 
silvestres, xarope de açúcar, 
limão, Red Bull frutas tropicais. 

BERRY AMAZON       38
,
00

gin, blueberry, licor de frutas silvestres, 
xarope de açúcar limão e Red Bull açaí.

HOLY BREAK       26
,
50

Aperol, xarope de capim santo, 
purê de maçã verde, limão, aromatic 
bitter e espuma de capim santo. 

Se
 be

be
r n

ão
 di

rij
a



MOSCOW MULE      26
,
50

vodka Smirnoff, xarope de gengibre, 
limão e espuma de gengibre.   

NEGRONI     28
,
00

gin Tanqueray, Campari e vermouth tinto doce.

DRY MARTINI      29
,
50

gin Tanqueray, vermouth dry e azeitona.

OLD FASHIONED       29
,
50

bourbon, açúcar, aromatic bitter e cereja.

MANHATTAN      28
,
00

bourbon e vermouth tinto doce

WHISKEY SOUR       29
,
50

bourbon, xarope de açúcar, limão, 
e clara de ovo desidratada (opcional).

COSMOPOLITAN       24
,
50

vodka Smirnoff, Cointreau, limão, 
e suco de cramberry.

MARGARITA       26
,
00

tequila prata, Cointreau e limão.

PISCO SOUR         27
,
50

pisco Capel, xarope de açúcar, limão, 
e clara de ovo desidratada (opcional).

FRENCH 75       26
,
50

gin ou Cognac, xarope de açúcar, 
limão e espumante brut.

BELLINI        26
,
00

espumante brut, purê de pessêgo

GIN FIZZ       26
,
00

gin Tanqueray, xarope de açúcar, 
limão e água com gás. 

PENICILLIN        28
,
50

whiskey Black Label, gengibre, mel e limão. 

BRAMBLE        27
,
00

gin Tanqueray, limão e xarope de amora. 

CARAJILLO 43        24
,
00

licor 43 e café. 

BLOODY MARY        30
,
00

vodka Smirnoff, suco de tomate, 
molho inglês, sal, pimenta, limão e bacon.

COQUETeIS 
CLaSSICOS 

,
,

Se beber não dirija



MOJITOS 

SPRITZ 

GIN TONIC

MARACUJÁ     24
,
00

rum Bacardi carta blanca, hortelã, maracujá, 
xarope de açúcar, limão e água com gás. 

MORANGO      26
,
00

rum Bacardi carta blanca, hortelã, morango, 
xarope de açúcar, limão e água com gás. 

LIMÃO      24
,
00

rum Bacardi carta blanca, hortelã, limão,  
xarope de açúcar e água com gás. 
 

APEROL SPRITZ      26
,
50

Aperol, espumante brut e água com gás. 

CELLO SPRITZ     26
,
50

licor de limão siciliano, 
espumante brut e água com gás. 

AMARENA SPRITZ      26
,
50

Aperol, xarope de cereja amarena, 
espumante brut e água com gás.  

CLÁSSICO      26
,
00

gin Tanqueray e água tônica.

COQUETEIS MUCHO
,

MOJITO FOAN      42
,
00

rum carta blanca, hortelã, xarope de açúcar, 
limão, água com gás e espuma de hortelã. 

CHAMPAGNE COCKTAIL 44
,
00

espumante brut, açúcar, aromatic 

bitter, limão siciliano e abacaxi.

RASPBERRY 
MARGARITA FROZEN     46

,
00

tequila, Cointreau, limão, morango e xarope de framboesa. 

APPLE ICE      42
,
00

vodka, xarope de maçã verde, laranja, 
água de coco e Smirnoff Ice.

PARA COMPARTILHAR
SANGRIA      64

,
00

vinho tinto, mix de frutas e blend da casa.

CLERICOT 64
,
00

vinho branco, mix de frutas e blend da casa.

ROLETA RUSSA      72
,
00

oito shots diferentes para aquele 
brinde com a galera. #CHEERS

AUTORAIS     29
,
00

PALESTRA gin Tanqueray, pepino, 
semente de cardamomo, tomilho e água tônica.

GINGER MINT gin Tanqueray, gengibre, 
hortelã, semente de zimbro, limão e água tônica.

BLACKBERRY gin Tanqueray, 
xarope de amora, limão, capim santo e água tônica. 

HIBISCUS gin Tanqueray, xarope de hibisco, 
mix cítrico, tangerina, pimenta rosa e água tônica.

ROSE 38,00 
gin Tanqueray, rosa comestível, 
grape fruit desidratada, bitter de laranja e água tônica. 

Se beber não dirija



CAIPIS VIRGULA

TRADICIONAIS
PUTA RICA      28

,
00

Absolut, xarope de pêra, tangerina,  
physalis e limão. 

AÇAÍ PASSION      26
,
00

rum Bacardi carta blanca, maracujá, licor de 
açaí e xarope de açúcar. 

TRÊS LIMÕES      26
,
00

cachaça Espírito de Minas, limões cravo,  
taiti, siciliano e xarope de açúcar. 

LICHIA BERRY      26
,
00

saque Thikara GoldLichia, frutas vermelhas, 
bitter de laranja e xarope de açúcar.

CAIPIRINHA

CACHAÇA STANDARD        20
,
00

CACHAÇA PREMIUM         24
,
00

CAIPIROSKA 

VODKA SMIRNOFF         22
,
00

VODKA IMPORTADA          28
,
00

SAKERINHA          22
,
00

doseWHISKEY garrafa

JACK DANIEL’S    26
,
00  260

,
00

JIM BEAM WHITE     24
,
00  240

,
00

GLENFIDDHICH 12     36
,
00  350

,
00

JAMESON    28
,
00  240

,
00

JOHNNIE WALKER    
RED LABEL 8     22

,
00  200

,
00 

BLACK LABEL 12     28
,
00  220

,
00 

GOLD LABEL       300
,
00 

GREEN LABEL       320
,
00

BLUE LABEL        850
,
00

Se
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ABSOLUT    20
,
00  200

,
00

CIROC      28
,
00  280

,
00

BELVEDERE       28
,
00  280

,
00

KETEL ONE    20
,
00  200

,
00

HENESSY VSOP      65,00 500
,
00

REMY MARTIN LOUIS VSOP  40
,
00 380

,
00

FUNDADOR       22
,
00  180

,
00

BACARDI CARTA BLANCA  14
,
00 140,00

BACARDI CARTA ORO   14
,
00 180,00

BACARDI 8 ANOS        36
,
00  380,00

ESPIRITO DE MINAS 14
,
00 

SALINAS   12
,
00 

SELETA        13
,
50 

YPIÓCA 150         14
,
00 

JACK DANIEL’S HONEY  26
,
00 

JACK DANIEL’S FIRE    27
,
00 

PATRÓN XO CAFÉ        34
,
00 

JAGERMEISTER         24
,
00

BUSCA VIDA          20
,
00

STEINHAEGER         22
,
50

LICOR 43          24
,
00

BAILEY’S         26
,
00 

LIMONCELLO         16
,
00

AMARULA         26
,
00 

TEQUILA SILVER 22,00 180,00 
TEQUILA GOLD  22,00 180,00

dose

dose

dose

dose

dose

dose

VODKA

COGNAC

run

CACHAcAS

SHOOTERS

tequila

garrafa

garrafa

garrafa

Se
 be

be
r n

ão
 di

rij
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Se beber não dirija. Bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos. A emissão do cupom fiscal com CPF deve ser 
solicitada pelo cliente, se desejado, ao funcionário do balcão antes da transferência da área de atendimento do bar para as 

mesas do salão. Disque Procon: 151. Disque Saúde: 136. Anvisa atende: 0800-642-9782. Consumidor: O acesso às dependências 
onde são preparados e armazenados os alimentos é garantido por lei. Este estabelecimento não exige o pagamento de taxa 

de serviço. Verifique as formas de pagamento disponíveis na entrada do restaurante ou pergunte a um de nossos atendentes. 
Estes produtos contém alta concentração de sódio. Preços válidos por tempo indeterminado e sujeitos a alterações sem 

aviso prévio. No caso de divergência de preço para o mesmo produto entre sistemas de informação de preços utilizados pelo 
estabelecimento, o consumidor pagará o menor dentre eles. Para informações nutricionais dos pratos Vírgula relativas à 

presença de substâncias alergênicas e demais informações, consulte um de nossos atendentes.  
PREVINA A OBESIDADE INFANTIL COM A ADOÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS.  

Procon acesse https://procon.sp.gov.br ou disque 151.


