
LAGO DO HOLANDÊS
à la Carte

Menu



Camarão recheado de Catupiry



ENTRADA

PORÇÕES

Casquinha de Siri $19
Cremosa, leve e saborosa casquinha de siri, gratinada com queijo 
parmesão.

Cogumelo Portobello Recheado $19
Cogumelo Portobello, recheado com um refogado de legumes e 
mix de cogumelos frescos, gratinado com parmesão.

Bruschetta De Salmão $ 25
Finas fatias de salmão defumado, sobre um pão italiano com 
creme azedo.

Vinagrete de Frutos do Mar $66
Generosa porção de anéis de lula, camarão rosa, mexilhão e 
polvo marinados no vinagre.

Steak Tartare $33
Clássico francês. Carne bovina, cortada na ponta de faca, com 
mostarda Dijón, cornichons, especiarias e um ovo de codorna.

Salada do Lago $ 39
Mix de folhas verdes, com palmito-pupunha, tomate-cereja e 
molho da casa.

Pastelzinho de Camarão $39
Massa frita com recheio cremoso de camarão.

Tartare de Salmão $36
Barriga de salmão cortada na ponta de faca com azeite trufado, 
grãos de mostarda, servido com chips de batata-doce.

Ceviche de Peixe Branco $32
Ceviche de Saint-Peter marinado em leite de tigre, servido no 
coco. Acompanha chips de batata-doce.

Carpaccio de Salmão $45
Finas fatias de salmão defumado, servidas com molho de azeite 
trufado. Acompanha torradas.

Carpaccio $ 39
Tradicional prato italiano. Finas fatias de carne, servidas com um 
molho de alcaparras. Acompanha torradas.

Nossa missão é a de oferecer aos nossos clientes momentos 
de tranquilidade enquanto desfrutam de um menu 
elaborado com capricho. Peça uma entrada e aproveite a 
vista para o lago.

O menu do Lago do Holandês foi elaborado a quatro mãos, em uma parceria entre o chef João 
Groeniger e o chef Fernando Kawasaki. Trazendo os pratos tradicionais do restaurante, com 
releituras baseadas em suas experiências pessoais.

Tilápia Crocante $39
Tiras de Saint-Peter, marinados e empanados em farinha Panko. Acompanha molho tártaro.

Lula $49
Porção de lulas empanadas. Acompanha molho tártaro.

Croquete Típico $32
Croquete cremoso de carne de frango. Acompanha 3 mostardas Berna.

Camarão Alho & Óleo $49
Camarões puxados no azeite com alho. Acompanha molho tártaro.

Bitterballen $32
Versão holandesa do tradicional croquete de carne brasileiro. Acompanha 3 mostardas Berna.

Isca de Pintado $39
Iscas de pintado empanadas. Acompanha molho tártaro.

Batatas do Holandês $39
Batatas rústicas assadas ao forno, acompanhadas de cheddar e farofa de bacon.

Tiras de Frango Crocante $39
Tiras de frango, temperados e empanados em farinha Panko.

Fritas $28
Porção de batatas fritas. Acompanha maionese da casa.

Camarão com Catupiry® $49
Camarões empanados e recheados com Catupiry®. Acompanha molho tártaro.

Mix de Salsichões $49
Versão holandesa do tradicional croquete de carne brasileiro. Acompanha 3 mostardas Berna.

Steak Tartare



Lagosta Assada



PRATOS INDIVIDUAIS

CarnesPeixes

Aves

PRATOS COMPARTILHADOS

Saint-Peter na Crosta De Ervas $60
Acompanha purê de mandioquinha e crispy de couve.

Picanha Premium $75
Picanha selecionada, acompanhada de arroz carreteiro e 
fritas.

Salmão & Risotto $69
Salmão assado no forno, acompanhado de risotto de limão 
siciliano.

Mignon, Funghi & Pasta $75
Tornedor ao molho funghi e tagliatelle alho e óleo.

Polvo Na Brasa $89
Polvo na brasa, acompanhado de arroz de polvo.

Mignon & Risotto $75
Filé ao molho mostarda com risotto de parmesão e fritas.

Lagosta Assada $160
Lagosta assada com risotto de limão siciliano.

Parmegiana $75
Tradicional prato do lago do holandês. Acompanha arroz e 
fritas.

Pintado Na Brasa $60
Acompanha arroz e fritas ou legumes.

Camarão com Catupiry $80
Camarão pistola recheado com catupiry e risotto de alho-
poró.

Fillet Alkmaar $75
Tornedor de mignon ao molho de queijo, acompanhado de 
arroz e fritas.

Nossa missão é a de oferecer aos nossos clientes momentos de tranquilidade enquanto desfrutam de um menu 
elaborado com capricho. Peça uma entrada e aproveite a vista para o lago.

Os pratos para a família no Lago do Holandês servem até 4 pessoas. O 
melhor tempero é uma boa companhia para se compartilhar os momentos.

Vegetariano

Sobrecoxa Assada $55
Sobrecoxa assada, recheada com bacon e parmesão, acompa-
nhada de creme de milho.

Pupunha Assada $50
Palmito-pupunha assado lentamente ao forno, acompanhado 
de risotto de alho-poró.

Moqueca $180
Moqueca de pintado, feita no leite de coco, servida com arroz e 
pirão.

Caldeirada $180
Caldeirada com camarões, pintado, lula e marisco, cozidos no leite de 
coco.

Camarão na Moranga $240
A tradicional receita da casa.

Schlachteplatte $160
Joelho de porco, acompanha 2 kassler, mix de salsichão, chucrute, arroz e 
stamppot.

Pasta
Spaghetti Nero di Seppia $65
Espaguete negro servido com lula, camarão e mexilhão.

Tagliatelle & Camarões $80
Tagliatelle ao molho de camarões e bechamel.



Picanha Premium



SOBREMESAS

SANDUÍCHES

EXECUTIVOS

KIDS

Petit Gateau $22
Pequeno bolo de chocolate com recheio quente e cremoso. Servido com sorvete de creme.

Crème brûlée $22
Um clássico creme suave, com um toque de baunilha, coberto por uma crosta bem fina e crocante de açúcar queimado. 

Pudim De Leite $18
Pudim cremoso com calda de caramelo.

Boca D’Anjo $35
Lanche de picanha com queijo mussarela, acompanha fritas

Sanduíche de Carpaccio $30
Com molho de alcaparras e parmesão ralado, acompanha fritas

The Groeniger $39
O verdadeiro burguer, com queijo cheddar, maionese da casa e farofa de 
bacon. Acompanha fritas.

Poffertjes $22
Típica receita holandesa de mini panquecas. Acompanha sorvete e frutas da estação.

Appeltaart $22
Torta de massa sucrée, recheada com calda espessa de maçã e maçã-verde. Acompanha sorvete artesanal.

Pannenkoek Brûlée $22
Panqueca com açúcar maçaricado, recheada com doce de leite.

Peixinho do Lago $30
120g de tilápia frita com arroz branco, fritas e farofa.

Carninha do Lago $30
120g de cubos de mignon com tagliatelle.

Franguinho do Lago $30
120g de frango com creme de milho e arroz branco.

Parmegiana de Frango - acompanha arroz e fritas

Frango ao Creme de Milho - acompanha arroz

Strogonoff de Carne - acompanha arroz e batata palha

Tilápia Risotinho ou Legumes no Vapor - arroz é opcional

Parmegiana de Carne - acompanha arroz e fritas

Salmão com Legumes e Batata-Doce - arroz é opcional

Fillet ao Molho Mostarda  - acompanha arroz e fritas

Picanha Nobre - acompanha arroz carreteiro, farofa da casa e batata frita

Strogonoff de Camarão - acompanha arroz e batata palha

     Strogonoff de Cogumelos - acompanha arroz e batata palha

$ 29,90

$ 29,90

$ 34,90

$ 34,90

$ 34,90

$ 39,90

$ 39,90

$ 39,90

$ 39,90

$ 34,90

Sanduíche de Carpaccio



BAR ALFREDO TILLI
Em homenagem a um de nossos clientes que marcavam presença no antigo Lago do Holandês, o bar Alfredo Tilli traz o 
melhor da coquetelaria moderna. Com um menu elaborado pelo mixologista Felipe Marques, você pode aproveitar nossos 
espaços “quebrar o gelo” com aquele drink com muita personalidade e sabor.

Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Consulte 
nossa carta 
de drinks
Diversos drinks, dos clássicos 
aos contemporâneos, do Gin 
ao Whisky, exclusivos do Bar 
Alfredo Tile para momentos 
de alegria e descontração.

Van Gogh $28
Coquetel levemente adocicado, com notas cítricas de tangerina espanhola e yuzu ( fruta japonesa), paladar levemente 
acentuado de cardamomo indiano pela Absolut Extrakt. De corpo leve e refrescante, por conta da club soda de coloração 
levemente alaranjada e harmônica com as cores amarela do limão siciliano e verdes da coroa do abacaxi. Servido no copo 
tiki, contendo 260 ml .

Frans Coffee $28
Coquetel de corpo leve, harmônico entre café de prensa francesa e água tônica, com suave toque da vodka sueca Absolut e 
licor de laranja artesanal. Aromatizado com cítrico e dulçor da laranja Bahia.
Servido na taça de Gin, contendo 260 ml

Lillet Tea $28
Coquetel feito a base da bebida francesa, extremamente aromática pelas suas uvas e laranjas do Lillet, suave acidez do 
vermouth Holandes artesanal, combinando perfeitamente com o Chá Moncloa Rouge, finalizado com uma rodela de 
grapefruit e aromatizado com o frescor do hortelã. Servido no copo long drink, contendo 190ml.

Espresso Rembrandt $28
Combinação perfeita entre o cítrico aroma do café de prensa francesa e o doce aroma da Absolut vanilla, preenchidos pelo 
dulçor e complexidade do xarope de grenadine com especiarias e licor de laranja artesanal. Aromatizado com casca de 
limão siciliano e uma leve pitada de sal do Himalaia. Servido no copo baixo, contendo 180ml de coquetel com graduação 
alcoólica de %

Scoth Flower $28
Coquetel levemente amadeirado do whisky Ballantines Finest, acidez do suco de limão, o leve dulçor do xarope de mel 
aromático e refrescante Chá Moncloa Rouge, finalizado com uma fina camada de espuma de gengibre e flor comestível. 
Servido no copo longdrink, contendo 190ml.

Dirty Tropical $32
Coquetel de corpo leve, feito pelo gin mais premiado do mundo Beefeater, com toque suave e cítrico do  Vermouth 
Holandes artesanal, o dulçor do xarope de açúcar fortificado com maracujá e raspas de gengibre. Servido na taça Coupe 
com um gelo em formato de diamante, aromatizado com casca de limão siciliano e decorado com flor comestível. 
Contendo 140ml.

Red Velvet Bourbon $28
Envelhecido em Barril de Bourbon, o Ballantines Bourbon traz um delicado toque de madeira ao coquetel, combinado 
com suco de cranberry, o dulçor do xarope grenadine e combinando com acidez suave do Vermouth Holandes artesanal e 
finalizado com club soda, dando refrescância e leveza ao coquetel, decorado com folhas de abacaxi e fatia de laranja bahia. 
Servido no copo long drink, contendo 190ml.



BAR ALFREDO TILLI
Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Irish Tea $29
Com paladar suave e fácil apreciação, o whiskey irlandes Jameson tem uma harmonia perfeita com o chá, a acidez do 
suco de limão e as especiarias do Bitter Angostura abrem as notas do coquetel. Acompanha uma barra de gelo sólida 
e transparente, decorada com fatias de grapefruit, sendo um coquetel leve e refrescante. Servido no copo long drink, 
contendo 190ml.

Whiskey Flower $28
O dulçor Jim Beam Bourbon (tradicional whiskey americano) e xarope de açúcar, harmonicamente, juntos com a acidez 
do vinho rosé e pedaços de pêra. A junção perfeita do Sour traz leveza, equilíbrio e aroma. Decorado com flor comestível, 
servido no copo baixo, contendo 180 ml.

Duvel Rye $28
O paladar suave e macio do Jim Beam Bourbon Rye, com o dulçor da framboesa. Formam uma junção harmônica com 
acidez do limão e Vermouth Holandes artesanal e o suave toque do chá Moncloa Rouge, dando um corpo leve e refrescante. 
Servido no copo long drink, contendo 200ml.

Yuzu Black $32
De corpo leve e notas de caramelo amadeirado suave o Jim Beam Bourbon Black, harmonizado com purê Monin de yuzu e 
a refrescância e acidez do chá Moncloa Rouge. Com Angostura Bitter liberando as notas do coquetel, decorado com fatias 
de pêra. Servido no copo long drink, contendo 180 ml.

Asian Hals $40
Combinando o oriente ao ocidente, a mistura da suave e leve Haku Vodka com o dulçor e sutil acidez do purê Monin de 
yuzu e Vermouth Holandes, completado com club soda e aromatizado com alecrim, decorado com fatias finas de pêra, 
acompanhados por um gelo maciço. Servido no copo long drink, contendo 180 ml.

Sweet Smash $34
De paladar aveludado, o Maker’s Mark Bourbon Super Premium harmoniza com perfeição a acidez do Vermouth Holandês 
artesanal e leve toque do xarope de mel com a refrescância do hortelã e leveza do espumante. Acompanhado por um gelo 
maciço em formato de diamante. Servido na taça coupe, contendo 120 ml 

Ramazzotti Spritz $28
Sendo uma variante do spritz veneziano, a casa irá proporcionar uma experiência única feita com Ramazzotti Rose, 
com a suave acidez e adocicado com licor de frutas vermelhas artesanais. Completado com espumante brut e realçador 
Angostura Bitter e aromatizado com casca de laranja Bahia. Servido na taça de gin, contendo 250 ml e graduação alcoólica 
de  %.



BAR ALFREDO TILLI

Moquetel
Drinks sem Álcool

Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Maracujá com Gengibre $16

Yuzu $16
Grenadine $16

Framboesa $16

Tea Fruit $16
A junção do sabor de chá preto com a delicada acidez da framboesa e suco de 
limão, completado com o leve amargor da água tônica. Decorado com limão 
siciliano, extremamente refrescante e marcante. Servido no copo long drink, 
contendo 200ml.

Pera, zest de limão siciliano e alecrim
Extremamente aromático e leve, por conta do Alecrim e limão siciliano, 
completado pela acidez da pêra. Servido na taça de gin, contendo 250 ml.

Framboesa, amora e morango
Uma combinação favorita de muitos, a delicada acidez e dulçor da framboesa, 
amora e morango, formam uma combinação imbatível. Servido na taça de gin, 
contendo 250 ml.

Alecrim defumado, zest de laranja e morango
O Leve defumado do alecrim combinado com o cítrico da laranja Bahia, traz 
uma harmonia maravilhosa com o doce dos morangos. Servido na taça de gin, 
contendo 250 ml.

Zest limão tahiti, zest limão siciliano e grapefruit
Uma combinação extremamente exótica, acidez do limão Tahiti, o aromático 
limão siciliano e o leve amargor da grapefruit. Servido na taça de gin, contendo 
250 ml.

Maçã verde, abacaxi e canela
Combinação cítrica e adocicada entre a maça verde e o abacaxi, levando um 
aroma agradável e a suave picância da canela. Servido na taça de gin, contendo 
250 ml.

Vincent Rose $16
Um aroma delicado do xarope Monin rosas e a suave acidez do suco de cranberry 
e limão, harmonizado com club soda. Servido no copo long drink, contendo 
200ml.

Virgin Mary $16
Um coquetel em uma versão sem álcool muito diferenciado é feito com o doce 
do suco de tomate, acidez do suco de limão e leve toque salgado de molho inglês 
temperado. Acompanhado de borda de sal do himalaia e um talo de cenoura. 
Servido no copo long drink, contendo 220 ml.

Gin Larios

Beefeater

Beefeater 24

Plymouth

Roku Gin

Monkey 47

$ 25

$ 30

$ 35

$ 40

$ 40

$ 70

Sodas

GIN TÔNICA

Combinações

Gins



BAR ALFREDO TILLI

Drinks com Gin

Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Red Bull Tropical

Larios Gin Tropical

Gin Beefeater Tropical

Gin Beefeater 24 Tropical

Gin Plymouth Tropical

Roku Gin Tropical

Gin Monkey 47 Tropical

$ 30

$ 35

$40

$45

$46

$76

Um coquetel, que nos últimos anos tem-se destacado no Brasil, é o gin tropical. 
A complexidade do gin combinada a refrescância de frutas tropicais do Red Bull 
Energy Drink Tropical, realçado pelo suco de tangerina e laranja Bahia, dando um 
toque único ao coquetel. Decorado com fatia de laranja Bahia. Servido na taça de 
gin, contendo 250 ml.

Beefeater Pink

Beefeater Pink $ 35

Um dos rótulos mais novos de aroma doce do morango, acompanhado por 
amoras e fatias de morangos, perfumado pela leve acidez da laranja Bahia e água 
tônica. Servido na taça de gin, contendo 250 ml.

Paradisíaco

Larios Gin Paradisíaco R$30

Gin Beefeater paradisíaco R$35

Gin Beefeater 24 paradisíaco R$40

Gin Plymouth paradisíaco R$45

Roku Gin paradisíaco R$46

Gin Monkey 47 paradisíaco R$76

$30

$35

$40

$45

$46

$76

Uma combinação nova e refrescante, feita a base de gin, suave toque cítrico do 
suco de limão, harmonizando-se com Red Bull Energy Drink Coco com Açaí. 
Decorado com fatia de grapefruit é um coquetel de sabor único e inesquecível. 
Servido na taça de gin, contendo 250 ml .

Cheers!



BEBIDAS

Heineken Long Neck

Corona Long Neck

Becks Long Neck

Budweiser

Stella Artois

Heineken 0%

Paulaner 0%

Hoegaarden

Baden Ipa

Baden Chocolate

Baden Witbier

Colorado Ribeirão Lager

Colorado Appia

Colorado Indica

Colorado Vixnu

Patagonia Amber Lager Long neck

Patagonia Session Ipa Long Neck

Paulaner Weiss

Paulaner Dunkel

Leffe Blonde long Neck

Duvel

Vedett White

Vedett Original

Água sem gás

Água com gás

Chá Moncloa Rouge

Refrigerante

Red Bull Energy Drink

Red Bull Sugar Free

Red Bull Sabores

Suco laranja e limão

Suco da estação

Café Coado

Café Espresso

Clericot Rosé

Clericot Brut

São Francisco
Salinas
Saliníssima
Espírito de Minas

Orloff
Absolut
Absolut Elyx
Haku Vodka

Azuma Kirin Dourado

Limão Tahiti  |  Abacaxi   |  Tangerina
Morango  |  Frutas Vermelhas
Maracujá

Chopp Heineken

Chopp Brahma

Chopp Antartica

$ 9,90

$ 9,90

$ 8,90

$ 8,90

$ 8,90 

$ 9,90

$ 34

$ 16

$ 24,50

$ 24,50

$ 24,50

$ 20

$ 24,50

$ 24,50

$ 24,50

$ 16

$ 16

$ 34

$ 34

$ 24

$ 29

$ 38

$ 38

$ 5

$ 5

$ 12

$ 6

$ 14

$ 14

$ 14

$ 8

$ 10

$ 11

$ 6

$ 85

$ 85

$ 24
$ 28
$ 28
$ 30

$ 28
$ 32
$ 36
$ 40

$ 28

$ 10,90

$ 9,90

$ 9,90

Cervejas

Cervejas sem Álcool

Cervejas

Soft

Sucos

Café

Para compartilhar

Cachaça Cachaça

Sakê

Chopp

Caipirinhas

Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.



LAGO DO HOLANDÊS

Fale Conosco

contato@lagodoholandes.com.br

LagoDoHolandes

Av. das Tulipas, 245
Holambra - SP, 13825-000


