
 
 

adicione 

ovo caipira  6 

abacate  7 

queijo de cabra  8 

frango caipira  10 
(desfiado ou grelhado) 

salmão  18 

st. pierre  18 

Hot Wings Nola   23 
frango crocante com geleia 
de pimenta 
 
Aipim Crocante   19 
com páprica e queijo grana padano 

Milho Cubano   21 
assado, com sour cream, páprica  
e parmesão

Gratinado de Queijo com Espinafre   23 
e nachos 

Falafel   24 
bolinho de grão de bico com molho  
de iogurte e páprica - 5 unidades

Waffle de Pão de Queijo   19 
com cream cheese e chutney de tomate 

Queijo Coalho ao Forno   25 
com mel trufado

Burrata da Casa   36 
com rúcula, tomate seco  
e pesto artesanal, acompanha 
torradinhas da casa

Crocante de Tapioca   19 
com queijo e molho de melado de cana

Crostini de Atum   29 
atum fresco com azeite trufado  
e lascas de alho poró 

Salada de Cuscuz Marroquino   39 
com queijo feta, grão de bico 
crocante, cebola refogada, tomate 
cereja, ervas frescas, rúcula e  
molho de iogurte e páprica 

Queijo de Cabra e Abóbora Assada   41 
com mix de folhas, tomatinhos frescos 
da fazenda, semente de girassol ao 
molho de mostarda e mel 

Steak Tartar   49 
com sour cream, fritas da casa 
e mix de folhas 

Salmão Avocado   49 
lascas de salmão, abacate, tomate 
cereja e cebola roxa assadas, mix  
de folhas e teriyaki de balsâmico

Tartar de Atum   49 
com abacate, crocante de quinoa,  
mix de folhas e torradinhas da casa

Salada Frango ao Curry   42 
frango caipira ao curry com ovo 
cozido, cenoura, abacate, mix de 
folhas e coco torrado

Salada de Frango Grega   42  
frango caipira marinado em  
especiarias com mix de folhas,  
pepino, cebola roxa, azeitona,  
queijo feta e crocante de  
pão pita ao molho tzatziki  
de iogurte grego

Cheesecake de Banana  
com Doce de Leite   24 
massa de biscoito  
da vaquinha e crocante 
de amêndoas 

Suflê de Chocolate   26 
e nutella (espera de 15 min)

Mousse de Chocolate  
Diet sem Glúten  20

Brigadeiro Gourmet   19 
ovomaltine crocante e 
leite ninho 

Naked Brownie   24 
com brigadeiro preto, 
branco e doce de leite 
por Raph’s Patisserie 
(adicione sorvete      
por R$4)

Sorvete Artesanal Nola   22 
consulte o sabor  
do momento 

Manga Grelhada com 
Sorvete de Coco   18 
e flocos de coco torrado 

Abacaxi Grelhado   9 
com raspas de limão 

Nhoque Gratinado aos  
Quatro Queijos   41  
com bacon 

Fettuccine da Casa com Ragu de 
Cordeiro   56 
e cebola crocante

Risoto de Cogumelo Trufado   54 
com ovo mollet croc

Fettuccine da Casa ao Pesto  
Artesanal   54 
com burrata gratinada  
e limão siciliano 

Carbonara de Pupunha   59 
espaguete de pupunha com ovo, 
parmesão e bacon de shitake 

Lasanha Vegetariana Gratinada   43 
berinjela, abobrinha, cebola, 
tomate e mozzarella de búfala  
e pesto artesanal 

Peixe Grelhado em 
Crosta de Sementes   57 
com batata doce rosti 

Frango Cajun   51 
frango caipira 
marinado no leite 
e especiarias, com 
fritas da casa e 
mix de folhas 

Steak Carbonara   60 
steak de mignon 
grelhado na manteiga 
de ervas com Risoto 
cremoso carbonara

Frango ao Curry   52 
frango caipira com 
arroz de coco e palha 
de batata doce

Picadinho Nola   50 
ao molho de tomate 
com bacon, arroz 
integral, farofa 
crocante e banana 

Nola Impossible  
Burger   49 
”bife” 100% vegetal 
com queijo minas 
padrão, aioli de 
alho assado, tomate, 
ketchup de beterraba, 
chips de baroa e mix 
de folhas 

St. Pierre em Crosta  
de Tapioca    55 
com purê de banana, 
rúcula e tartar  
de tomate  

Milanesa de  
Mignon   59 
com purê de baroa 
trufado e mix  
de folhas   

Ovo e Abacate na 
Torrada    23   
azeite e gergelim 

Filé com Queijo   28 
no sourdough com 
cebola caramelizada

Queijo Quente 
Gratinado   22  
com chutney de 
tomate 

Omelete de Queijo   20  
queijo minas padrão, 
tomate e orégano

Homus Tahine   23  
com sourdough 

Pão Sourdough   11 
2 fatias 

Porção de Polvilho   5 

Torradinhas Nola   5

Trabalhamos com 
produtos perecíveis e 
sazonais, então estamos 
suscetíveis à variações 
e faltas de acordo 
com as condições da 
natureza. 
— Vigilância Sanitária   
(21) 2503.2280

Siga a gente! 

   @nolaleblon 
   Nola LeblonAdicione chips da casa ou mix de folhas por R$8

para início de 
conversa… 

antídotos contra  
o mau humor (pode causar vício!)

hora de esquentar 
o ambiente

para logo  
depois

para qualquer 
momento  

Nossos sanduíches são feitos em pão  
de fermentação natural e espontânea 

nossas massas  
e etc…

pergunte ao 
garçom o que 
você pode levar 
pra casa :)

Alérgicos: Nossos pratos contém glúten 
e/ou podem conter traços de glúten.


