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Horário de funcionamento:
Café da manhã: 07h às 10h
Almoço: 12h às 14h30min
Jantar: 19h30min às 22h30min

Observação:
Tempo médio de preparo do nosso cardápio:
30 minutos.

* Todas nossas porções são fartas, porém individuais.
** Não cobramos taxa de serviço.

Cardápio
comidas
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Sabores, aromas, cores, memórias... A gastronomia tem o incrível poder de 
despertar sentimentos diversos e sensações confortantes. Nosso objetivo 
com o cardápio do Bela Vista – um restaurante cujo nome homenageia o 
primeiro empreendimento hoteleiro da família Michelon – é dar a você 
experiências inesquecíveis através de um cardápio que valoriza elementos 
da cultura do Vale dos Vinhedos e o trabalho do produtor local.

Com ingredientes selecionados, as refeições foram pensadas pela equipe 
do Villa Michelon em parceria com a consultora e chef Janete Maria Ca-
nello. O resultado é um menu cuja principal característica é a afetividade, 
presente desde os momentos da colheita das especiarias que dão sabores 
ao prato até a chegada à mesa.

Tal qual dizia meu pai, Moysés Luiz Michelon, “Deguste com prazer, sinta 
todos os sabores, sinta a combinação dos temperos. Faça uma refeição ob-
servando a bela vista proporcionada pela natureza ao seu redor”.

Bom apetite!
Elaine Michelon – diretora geral. 

Sua opinião é muito importante para nós.
A sua avaliação poderá 
contribuir para a melhoria dos 
serviços que prestamos.
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Entradas
Salada à Moda Villa Michelon .............................................. R$ 27,00
Delicado arranjo de frescas folhas de alfaces verde e roxa, tenros 
ramos de rúcula e o tradicional radicci. Servido com queijo colonial 
derretido e delicadamente condimentado com ervas finas.

Salada Italiana .............................................................................R$ 27,00
Harmonização e equilíbrio entre a intensidade das folhas do radicci 
colhidas em nossa horta e dos ramos de rúcula, em contraponto 
à peculiaridade das fatias de copa assada e picada, das lascas de 
queijo parmesão e dos tomates secos, que complementam a delicada 
montagem.

Salada Mista .................................................................................R$ 23,00
A simplicidade de uma carinhosa disposição de alface, tomates, 
cenouras, brócolis e couve-flor.



4

Ca
rd

áp
io

Sopas e Cremes
Porções individuais servidas em cumbuca apropriada.

Sopa de Capeletti ......................................................................R$ 24,00
Caldo de carnes aromatizado, guarnecido de capeletti e servido com 
queijo parmesão ralado e pão colonial. 

Minestrone ..................................................................................R$ 24,00
Caldo de carnes aromatizado, acrescido de cubos de carne de gado, 
aprontado com feijão branco, moranga cabotiá, chuchu, batatas, 
abobrinhas, vagem, repolho, salsão, decorado com salsa e servido com 
queijo parmesão ralado e pão colonial. 

Canja de Galinha ....................................................................... R$ 23,00
Caldo de carnes de gado e frango aromatizado, acrescido de cubos 
de peito de frango, arroz e legumes e servido com queijo parmesão 
ralado e pão colonial.

Creme de Moranga ....................................................................R$ 24,00
Moranga cabotiá processada e cozida ao leite, canela e pimenta 
branca, acrescida de requeijão e servida com queijo parmesão ralado
e pão colonial.

Massas
Espaguete ao Molho de Funghi ............................................ R$ 48,00
Espaguete caseiro al dente salteado em molho delicado e complexo, 
composto por cogumelos frescos e funghi secchi, molho bechamel e 
creme de leite fresco e servido com queijo parmesão ralado.

Espaguete ao Molho de Queijos .............................................R$ 48,00
Espaguete caseiro al dente salteado em molho de queijos gorgonzola, 
provolone, parmesão e muçarela. Servido com queijo parmesão 
ralado.

Penne ao Molho com Iscas de Filé .........................................R$ 48,00
Tradicional massa italiana de grano duro salteada com molho 
bechamel e iscas de filé, concluída com cebolas refogadas em azeite 
de oliva e orégano e servida com queijo parmesão ralado.

Ravióli Cinco Queijos ao Molho de Queijos ........................R$ 53,00
Delicados pastéis de massa caseira recheados com uma criteriosa 
seleção de queijos, cobertos por molho de queijos gorgonzola, 
provolone, parmesão e muçarela, salpicados de castanhas de caju e 
servidos com queijo parmesão ralado.
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Risotos
Risotos preparados com arroz italiano tipo arbóreo.

Risoto de Figos, Gorgonzola e Nozes (sabor agridoce)...........R$ 49,00
Risoto de sabor agridoce elaborado com arroz italiano tipo arbóreo, figos 
em calda picados e queijo gorgonzola, salpicado de nozes picadas e servido 
com queijo parmesão ralado.

Risoto de Salame e Champignons...................................................R$ 49,00
Risoto elaborado com arroz italiano tipo arbóreo, que mistura a suavidade 
do champignon com o sabor marcante do salame italiano assado e picado. 
Servido com queijo parmesão ralado.

Risoto à Italiana....................................................................................R$ 45,00
Risoto saboroso e complexo onde estão harmonizados os típicos sabores 
da calabresa, da azeitona preta, do champignon e das ervilhas frescas, 
equilibrados em um creme suave composto de molho de tomates e creme 
de leite fresco, guarnecido de queijo parmesão ralado.
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Carnes
Escalopes ao Molho de Mostarda...................................................R$ 63,00
Clássicos escalopes de filé grelhados servidos com intenso molho
de mostarda e guarnecidos de arroz cremoso e legumes refogados
em manteiga.

Escalopes ao Molho de Cogumelos Frescos................................R$ 63,00
Tradicionais escalopes de filé grelhados embebidos em molho
de cogumelos frescos e funghi secchi. Acompanhados de batatas em gomos 
e ramos de brócolis.

Escalopes com Fritas........................................................................R$ 63,00
Tradicionais escalopes de filé grelhados acompanhados de arroz branco, 
batatas palito fritas e ovo frito.

Medalhões ao Vale dos Vinhedos...................................................R$ 66,00
Medalhões de filé grelhados servidos com delicado molho de cebolas
ao vinho tinto Cabernet Sauvignon, purê de batatas e arroz branco.
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Aves
Fricassê de Frango ..................................................................... R$ 48,00
Peças de frango grelhadas e condimentadas com excêntrico molho 
de vinho branco e creme de leite, acompanhadas de cebolinhas cristal 
e champignons caramelizados e servidas com arroz finalizado com 
lâminas de cenoura.

Involtini de Frango .................................................................... R$ 48,00
Suprema de frango recheada com requeijão e copa, empanada à 
milanesa e servida com penne ao molho de queijos e castanhas de 
caju.
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Piccoli Bambini
Os pequenos têm especial atenção em suas

necessidades e expectativas.
Elaboramos pratos saborosos para nossos bambinis!

Cardápio exclusivo para crianças até 11 anos. 

Escalopes Bambini..........................................................................R$ 44,00
Pequenos escalopes de filé grelhados, acompanhados de fritas, legumes ou 
purê de batatas e arroz.

Frango Bambini................................................................................R$ 40,00
Peito de frango grelhado, acompanhado de fritas, legumes ou purê de 
batatas e arroz.

Porção de Arroz..................................................................................R$ 7,00
Arroz branco e cozido.

Porção de Purê de Batatas....................................................................R$ 7,00
Purê de batatas preparado com creme de leite fresco.

Porção de Feijão.................................................................................R$ 8,00
Feijão preto condimentado e cozido.
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Pizzas 
Villa Michelon
Saborosas pizzas servidas em porções de oito pedaços.

Pizza Calabresa ........................................................................... R$ 49,00
Pizza de queijo muçarela ralado, calabresa fatiada, condimentada com 
orégano e preparada sobre tradicional molho de tomates.

Pizza Muçarela ............................................................................ R$ 49,00
Pizza de queijo muçarela ralado e delicadas fatias de tomates, 
condimentada com orégano e preparada sobre tradicional molho de 
tomates.

Pizza Portuguesa ......................................................................... R$ 49,00
Pizza de queijo muçarela ralado, presunto picado, cebola refogada, 
rodelas de ovos, condimentada com azeitonas pretas fatiadas e 
preparada sobre tradicional molho de tomates.

Pizza Mista .................................................................................... R$ 55,00
Prepare a pizza de sua preferência. Escolha até 02 sabores.
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Sobremesas
Brownie de Chocolate ................................................................R$ 23,00
Consistente bolo de chocolate meio amargo recheado de nozes, 
ornamentado com doce de leite e servido com sorvete de creme.

Crepe de Maçã com Caramelo .................................................R$ 23,00
Delicado crepe recheado com cubos de maçã em calda servidos sobre 
caramelo e acompanhado de sorvete de creme.

Sorvete Napolitano .....................................................................R$ 23,00
Três bolas de delicioso sorvete regional servidas na clássica 
harmonização que lembra as cores de Nápoles: creme, chocolate e 
morango. Servido com calda de chocolate.

Sagu com Creme .......................................................................... R$ 17,00
A mais tradicional das nossas sobremesas une a suavidade do creme de 
confeiteiro e o delicado sabor de féculas de mandioca cozidas em vinho 
tinto.

Sorvete ...........................................................................................R$ 10,00
Uma bola de delicioso sorvete regional, com três opções  de sabores: 
creme, chocolate e morango. Servido com calda de chocolate.
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Petiscos e Sanduíches
Room service - das 07h às 22h30min.  

Porção de Frios ............................................................................R$ 38,00
Porção de cubos de queijo colonial, salame, copa, fatias de pepino,
azeitonas pretas e pão colonial.

Fritas – Porção .............................................................................R$ 22,00

Sanduíche de Filé com Queijo ................................................R$ 40,00
Pão de forma recoberto com finas fatias de tomate, pequenos  
escalopes de filé grelhados e molho de mostarda, gratinado com  
queijo muçarela e servido com batatas fritas.

Cheeseburger ..............................................................................R$ 33,00
Tradicional sanduíche prensado, elaborado com pão de cheeseburger,  
hambúrguer de carne grelhado, fatias de tomate, queijo muçarela e  
alface. Guarnecido de batatas fritas.

Misto Quente (torrada) ............................................................R$ 25,00
Clássico sanduíche prensado de pão de forma, queijo muçarela,
presunto e tomate.

Sanduíche Natural ......................................................................R$ 22,00
Saboroso e saudável sanduíche de pão integral, queijo minas 
frescal, requeijão, fatias de chester e de tomate e folhas de alface.

Misto Frio .....................................................................................R$ 22,00
Sanduíche de pão de forma, queijo muçarela, presunto e 
fatias de tomate. Servido frio.

Café da Manhã Servido no Apartamento ............................R$ 44,00
Café, leite, suco, pães, geleia, manteiga, frios, queijos, frutas, bolo,
salgado e doce.

11



Ro
om

 S
er

vic
e

Room Service
Das 07h às 22h30min.

Os seguintes itens do nosso cardápio podem ser servidos nos apartamentos.  
Sopas e Cremes

Sopa de Capeletti ...................................................................... R$ 24,00
Minestrone .................................................................................. R$ 24,00
Canja de Galinha ........................................................................R$ 23,00

Pizzas Villa Michelon
Pizza Calabresa .......................................................................... R$ 49,00
Pizza Muçarela ........................................................................... R$ 49,00
Pizza Portuguesa ........................................................................ R$ 49,00
Pizza Mista ................................................................................... R$ 55,00

Saladas
Salada à Moda Villa Michelon .................................................R$ 27,00
Salada Italiana .............................................................................R$ 27,00

Carnes e Aves
Escalopes ao Molho de Mostarda .......................................... R$ 63,00
Involtini de Frango .................................................................... R$ 48,00

Sobremesas
Brownie de Chocolate ...............................................................R$ 23,00
Sagu com Creme ......................................................................... R$ 17,00
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