


| MENU EXECUTIVO |

Servido de segunda a sexta, de 12h às 17h, exceto
feriados | Preço por pessoa - 2 opções / 3 opções.
Consulte o Garçom.

64 / 74

ENTRADA

MINI MALTAGLIATI
Massa de pizza frita com Grana Padano ralado e
molho quatro queijos

MINI CAESAR
Alface, molho tradicional com anchovas, croûtons
e queijo Grana Padano

PRINCIPAL

PEIXE DO DIA
Com mix de legumes assados no forno

POLLO ALLA PARMEGIANA
Peito de frango a milanesa com molho de tomate
fresco e queijo muçarela, sobre purê de batatas

BATUTA COM FETTUCCINE
Filé Mignon batido e grelhado com fettuccine ao
molho quatro queijos

ESPAGUETE NOLITA
Brócolis, alho assado, cogumelo Paris, linguiça
artesanal, molho de cogumelos e temperos
secretos



SOBREMESA

BOLO MOLHADO DE COCO

ROCAMBOLE DE PÃO DE MEL

| SUGESTÃO DO CHEFE |

RIGATONI ALLA NORCINA 64
Rigatoni com ragu de linguiça artesanal, tomates
cereja e basilicão

RAGU DE MUSHROOM 66
Servido com purê de batata baroa e salada de
rúcula baby

TAGLIATA DI MANZO 88
Corte alto de fraldinha com arroz de legumes
assados e farofa crocante

SANDUICHE GIUSEPPE 68
Pão baguete com gergelim, filé mignon, muçarela,
tomates frescos e alface

POLLO R. L. SANDWICH 46
Pão árabe, file de peito de Frango, maionese de
alho e alface americana

SANDUICHE ITALIANO 64
Pão baguete com gergelim, presunto de Parma,
muçarela de búfala, manjericão, tomates frescos,



azeitonas verdes e pretas, pasta de gorgonzola e
azeite extra-virgem

| FROM OUR NEIGHBORS |

OSTRAS 72
frescas l grelhadas l rockfeller | 6 unidades

LINGUIÇA GIUSEPPE 12
Unidade

CAMARÕES EMPANADOS 58
Com catupiry | 4 unidades

COXINHA DE CARANGUEJO 48
Tradicional coxinha feita com carne de caranguejo
l 2 unidades

| CEVICHES E TARTARES |

Todos os ceviches e tartares são servidos com
batata chips

CEVICHE CLÁSSICO 58
Peixe do dia, leite de tigre, cebola roxa, coentro e
pimenta dedo de moça

TARTARE DE ATUM 62
Com shoyo, gergelim tostado, namplá e pimenta
togarashi



CEVICHE DE SALMÃO 64
Com leite de coco, limão siciliano, pimenta dedo
de moça, cebola roxa e coentro

| FLAT BREAD |

Estilo de pão nova-iorquino, com massa de 100
horas de fermentação assada no forno NoLIta
com lenha. Ideal para compartilhar

ALECRIM E FLOR DE SAL 38

COGUMELOS 49

GRANA PADANO 58

TOMATES ASSADOS E QUEIJO COTTAGE 54

PARMA 69

SALMÃO DEFUMADO E CREAM CHEESE 88

| FRITTO ALLA NY STYLE |

Clássicos da fritura romana e novaiorquina

NY FRIES 29
Batatas rústicas



VEGETALE 36
Misto de abobrinha , berinjela e couve-flor
empanados

MALTAGLIATI 48
Massa de pizza frita com Grana Padano ralado e
molho de quatro queijos

SUPPLÌ AL TELEFONO 44
Bolinhos de arroz arbório recheados com
muçarela | 4 unidades

CHICKEN BITES 38
Tiras de peito de frango empanadas

POPCORN SQUID 54
Lulas à milanesa

OXTAIL CROCHETTA 56
Bolinhos de rabada e agrião | 4 unidades

| BRAVO SALADS |

Ingredientes frescos recebidos diariamente

CAESAR 46
Alface, molho tradicional com anchovas, croûtons
e queijo Grana Padano

COLESLAW 44
Repolho e cenoura picados com molho clássico

CARPACCIO GIUSEPPE 42
Carpaccio de rosbife com molho clássico



ICEBERG WEDGE 64
Alface americana, tomates, molho com blue
cheese e bacon

BURRATA 64
Meia burrata fresca, morangos, tomate fresco,
agrião e aceto balsâmico

EGGS 54
Ovos cozidos, couve flor, brócolis, maionese
caseira e trufas negras

BRIE 68
Baby Rucula, queijo brie empanado em panko,
vinagrete de maçã verda,redução de balsamico e
nozes tostadas

| PIZZETTA / PIZZA & SUPERSTAR |

Pizzeta de 24cm, Pizza de 32cm e Superstar com
borda levemente recheada com catupiry de 32cm
feitas com massa de 100 horas de fermentação

TRADICIONAIS

MOZZARELLA 54| 76 |86
Muçarela, molho e fatias de tomates, orégano
italiano

CALABRESA 58| 78 |88
Muçarela, molho de tomates, cebola, azeitona,
linguiça artesanal e orégano



MUSHROOM 58| 78 |88
Muçarela, molho de tomates, cogumelos Paris
frescos e orégano

BREAKFAST 58| 78 |88
Muçarela, molho de tomates, ovos fritos, fatias de
bacon e orégano

PEPPERONI 58| 78 |88
Muçarela, molho de tomates, salame especial e
orégano

PORTUGUESA 58| 78 |88
Muçarela, molho de tomates, presunto, ovos,
azeitonas, cebola e orégano

QUATRO QUEIJOS 69| 89 |98
Molho de tomates, muçarela, gorgonzola,
catupiry, parmesão e orégano

ESPECIAIS

MARGHERITA NAPOLETANA 68| 78 |88
Muçarela de búfala, molho de tomates,
manjericão e orégano

STRACCIATELLA 68| 98 |113
Muçarela de búfala, molho de tomates, burrata
fresca ao pesto e orégano

TARTUFATA 68| 98 |113
Muçarela, molho de tomates, tapenade de trufas
negras e orégano

PARMA 68| 98 |113



Muçarela, molho de tomates, tomate cereja e
fatias de presunto de Parma Italiano

NOLITA 76| 98 |116
Molho de tomates, queijo Brie, Nozes, presunto
de Parma Italiano e redução de aceto Balsâmico

CREATIONS | INNOVAZIONI

MEZZALUNA 86
Metade pizza marguerita e metade calzone
portuguesa

CORNUCÓPIA 88
Representa a fertilidade, riqueza e abundância na
mitologia grega. Escolha as opções de sabor

| CRAFT SANDWICHES |

Servidos com batata chips ou salada caesar

NOLITA BURGER 64
Feito com blend de cortes Black Angus, envolto
em massa de pizza, assado no nosso forno, com
queijo cheddar e finalizado com ovo estalado
trufado

NEWYORKER BURGUER 58
Feito com blend de cortes Black Angus, queijo
cheddar, BLT, cebola caramelizada e molho
especial



PRECIOUS DOG 58
Pão brioche com linguiças de costela Black
Angus, barbecue caseiro e muçarela gratinada

SHRIMP ROLL 72
Pão brioche, camarões grelhados e molho
clássico

THE CROWN BURGUER 78
Pão prime com gergelim, 2 hamburgueres com
blend de cortes Black Angus, molho chedar,
barbecue da casa, cebola caramelizada, onion
rings, picles, bacon crocante e french fries

SMASH BURGER 46
Pão brioche, blend de cortes Black Angus
prensados, queijo cheddar, mostarda, cebola
caramelizada e bacon.

GREEN BURGER 54
Hamburguer vegetal, lâminas de tomate italiano,
cenoura, cebola roxa, rúcula e maionese de alho.
Servido no pão prime com gergelim

| THE ULTIMATE SIX SPAGHETTI |

Seleção de seis espaguetes imperdíveis, feitos
com massa italiana

I – ESPAGUETE BOLONHESA 58
Blend de cortes Black Angus moída, molho de
tomates e manjericão

II – ESPAGUETE CARBONARA NY STYLE 64



Ovo caipira, ervilhas, queijo Pecorino Romano,
Grana Padano e crunch de bacon

III – ESPAGUETE COM POLPETTINI 64
Com esferas de picanha Black Angus moída,
molho de tomates e manjericão fresco

IV – ESPAGUETE REMY 62
Lâminas de legumes assados no forno a lenha,
molho de tomate rústico e pesto de basilicão

V – ESPAGUETE NOLITA 64
Brócolis, alho assado,cogumelo Paris, linguiça
artesanal, molho de cogumelos e temperos
secretos

VI - ESPAGUETE AO FUNGHI E TARTUFI 86
Molho de Funghi porcini, trufas negras e
especiarias

| GNOCHETTIS |

Seleção de seis gnocchs especiais pra você

I – GNOCHETTI ALLA SORRENTO STYLE 62
Molho de tomate caseiro, creme de burrata e
basilicão

II- GNOCHETTI QUATRO QUEIJOS 68
Molho quatro queijos e brócolis americano



III - GNOCHETTI BOLONHESA 58
Blend de cortes Black Angus, molho de tomate e
basilicão

IV - GNOCHETTI AO FUNGHI E TARTUFI 86
Molho de Funghi Porcini, trufas negras e
especiarias

V-GNOCHETTI AO PESTO COM
STRACCIATELLA
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Molho Pesto clássico e stracciatella

VI - GNOCHETTI CONSTANZA 76
Ragu de filé cortado na ponta da faca, puxado
com molho de tomates e outros temperos

| GRATINADOS AND MORE |

LASANHA NOLITA 64
Massa fresca e molho bolonhesa feito com blend
de cortes Black Angus

LASANHA DE POLPETINNI 68
Massa fresca com esferas de cortes Black Angus
ao molho de tomates, queijo parmesão, muçarela



de Búfala, cottage e pimenta calabresa

BATUTA COM FETTUCCINE 88
Filé batido e grelhado com fetuccine ao molho
quatro queijos

SALMÃO COM RISONI 88
Salmão na manteiga de ervas com risoni al limone

CHICKEN A LA NOLITA 96
Filé de frango marinado em mostarda e vinho,
empanado na Panko ao molho de tomates
frescos, basilicão e muçarela. Envolto na nossa
massa de 100 horas de fermentação e assado no
forno Nolita | Ideal para compartilhar

PEIXE DO DIA 79
Com mix de legumes assados no forno

LASANHA DE OSSOBUCO DE VITELA 86
Massa fresca com ossobuco desfiado

TRUFFLE SHRIMP MAC & CHESSE 89
Massa italiana com molho de queijo, camarão ,
trufas negras e crispy de panko

SOBREMESAS



| NOLI-CAKES |

CHEESECAKE 56
Biscuit sucrée. mouse de queijo cítrico, geleia de
frutas vermelhas com balsâmico e calda de frutas

RAINBOWCAKE 88
5 camadas de massa colorida, brigadeiro belga e
picolé de cookies & cream | Ideal para
compartilhar

BRIGADEIRO’S CAKE 64
Bolo quente de brigadeiro com calda de chocolate

RED VELVET NOLITA 64
Red velvet com mousse de cream cheese e calda
de frutas vermelha

CHOCO HAVANNA 64
Torta dupla de brigadeiro com doce de leite,
massa de chocolate e canela. Servido com farofa
de sonho de valsa, sorvete e calda de Dulce de
leche argentino

TORTA QUENTE DE NUTELLA 58
Massa 100% cacau, gateau de nutella, ganache
de chocolate e sorvete de pistache

| NOLI FAMILY |

ICE ICE BABY 224



Big Sundae com 11 bolas de sorvete, cookies, pão
de ló de chocolate, mix de guloseimas | Ideal para
compartilhar e celebrar

GATEAU COOKIE CREAM 88
Gateau de chocolate 50%, cookie NY style, calda
de chocolate e 2 bolas de sorvete de baunilha
|Ideal para compartilhar

BIG GOLDEN GLOBE 124
Super esfera de chocolate com brownie de
chocolate duplo com ganache de chocolate, com
avelãs, pedaços de Ferrero e sorvete de chocolate
amargo. Acompanha calda quente de chocolate
ao leite

DOUBLE WAFFLEE 76
Sanduiche de wafflee recheado com chantilly,
nutella, morango, calda de chocolate branco e
paleta mexicana de morango

BIG BOLO TRUFA 86
30 Camadas intercaladas entre ganache belga e
bolo dark. Acompanha calda quente de chocolate
ao leite | Ideal para compartilhar

| NOLI-LAND |

LOOPING 56
Churros Nolita com calda de doce de leite ou
chocolate , Chantily e sprinklers

NUVEM NOLITA 58



Sorvetes de brownie, morango, doce de leite,
menta com chocolate, e pistache com algodão
doce | Ideal para compartilhar

BANANA SPLIT 48
Banana grelhada com canela, crumble, chantilly e
mix de sorvetes napolitano

FERRIS WHELL 86
Degustação Nolita - Macaron de pipoca, mini
churros, cookie de red velvet, brigadeiro,
morangos, mini nolidonuts, algodão doce e
entremet de maça do amor. Acompanha calda de
chocolate

| NOLI-TEA-TIME |

APPLE PIE 64
Torta com massa crocante de amêndoas, recheio
de maçã confitada e sorvete de canela

BROWKIE NOLITA 48
Duo de brownie com cookie / Acompanha
sorvete e calda

BANOFFE NOLITA 48
Torta de banana caramelada com chantilly de
doce de leite, caramelo e flor de sal

COCONUT CAKE 48
Bolo molhado de coco da Mama Nolita



| NOLI-SHAKES |

CrazyShakes redefinidos para os amantes de
MilkShake cansados da mesmice

» CLASSIC 38
Tradicional Milkshake no sabor de chocolate,
baunilha ou morango

» MARSHMALLOW MAGIC 58
Com algodão doce, sorvete de baunilha, calda de
caramelo, balas e pirulitos sortidos

» OREO ROAD 88
Sorvete de Stracciatella com calda Toffee de
cacau, crumble negro e picolé Oreo

» M&M´S WORLD 78
Sorvete de Ovo Maltine com calda de chocolate,
cupcakes, balas sortidas e M&M´s

» RAINBOW SHAKE 78
Sorvete shake, sorvete de morango e bolo
Rainbow

MAPLE POPCORN 68
Sorvete de baunilha com maçã verde, topo de
pipoca de forno, maçã do amor com caramelo e
algodão doce

MILK DONUTS 68
Dupla de donuts com cestinho crocante, 4 bolas
de sorvete de baunilha e morango, sucrilhos
coloridos e shake de yogurte com morango



| SUPER- NOLI - SHAKES |

NUTELLA DREAMS 78
Com sorvete de chocolate, calda de Nutella, mix
de chocolates e uma fatia de brownie e cookie
cream

| NOLITA SODA |

Feitos com xarope artesanal e gaseificados na
hora (400ml)

16

LIMÃO E GENGIBRE

FRUTAS VERMELHAS

| NOLITA ICE TEA |

Infusões selecionadas para deixar seu dia mais
leve (400ml)

16

CHÁ PRETO COM PÊSSEGO

HIBISCUS COM CANELA

ABACAXI COM GENGIBRE



CAPIM LIMÃO COM SICILIANO

| BEBIDAS |

ÁGUA MINERAL 300 ML 9

ACQUA PANNA 505 ML 24

SAN PELEGRINO 500 ML 24

REFRIGERANTES 9

PINK LEMONADE 14
Feita com limão siciliano, Cranberry e xarope de
maça verde

SUCO NATURAL 18

SUCO DE UVA CASA MADEIRA | 250ml 19

SUCO DE TOMATE ARTESANAL TEMPERADO 18

MATE DA CASA 12

CHÁS VARIADOS 10

CAFÉ ESPRESSO 7


