


Casa Due
Casa Due não é um restaurante convencional; 

começamos nossa história em 2019 abrindo as 

portas de nossa casa em Pedra de Guaratiba, para 

receber convidados e oferecer uma experiência nova, 

totalmente fora dos padrões usuais. O sucesso foi 

grande e nosso espaço cresceu; hoje temos o prazer 

de recebê-los em um sítio em Barra de Guaratiba, 

sempre com o objetivo de oferecer um encontro 

com a culinária italiana, recebendo-os pessoalmente 

e servindo poucas mesas por vez. Por isso, nosso 

endereço é “secreto”, divulgado apenas pelo whatsapp. 

Nosso objetivo é oferecer um momento único em 

nosso espaço com coração italiano e uma grande 

refeição. Venham de coração aberto nos conhecer e 

saborear tudo que preparamos com carinho.

Benvenuti e buon appetito!
Mirella e Giuseppe



Antipasto
BRUSCHETTAS

Abobrinha 

Alho Poró 

Berinjela 

Caponata Siciliana

Caponata de Cogumelos

Sardella 

Tomatinhos confitados 

Tomate fresco e manjericão

TÁBUA ITALIA IN BARATTOLO 

Uma tábua com queijos, embutidos e outras delicias para dar início 

à uma experiência gastronômica verdadeiramente italiana.

P     (2 pessoas)

M    (4 pessoas)

G    (8 pessoas)

MAIALONA ÍTALO-MINEIRA

Linguiça suína artesanal defumada com um toque de molho de 

jabuticaba cremoso. Acompanha molho de tomate fresco 

picadinho e pão italiano.

R$ 8

R$ 35

R$ 55

R$ 90

R$ 170 



Primi Piatti
AGNOLOTTI CREMOSO AL LIMONE

Recheio ultra leve de cream cheese, com toque de raspas de limão siciliano. 

Molho de manteiga e sálvia, salpicado com queijo Alagoa.

CANELLONI GORGONZOLA E NOZES 

Recheado com creme de gorgonzola e nozes, coberto com molho branco 

e gorgonzola.

CANELLONI PROVOLONE E DAMASCO 

Recheado com queijo provolone e damasco, coberto com molho branco e 

queijo Alagoa.

GNOCCHI AL POMODORO 

Nhoque de batata importado, coberto pelo nosso sugo al basilico 

artesanal e queijo Alagoa.

FETTUCCINE AI FUNGHI 

Massa de fios largos em combinação clássica de funghi com um toque 

suave de manteiga, molho branco e especiarias. 

PENNE ALLA MEDITERRANEA 

Receita siciliana com berinjela, abobrinha italiana, cebola e 

pimentão vermelho refogados em puro azeite extra virgem italiano

RAVIOLI DE CORDEIRO

Massa de vinho tinto e sabor marcante da carne ovina. Molho de tomate 

artesanal e queijo Alagoa.

RAVIOLI RICOTA E NOZES TRUFADO

Massa de espinafre, nozes picadas e ricota fresca. Acompanha molho 

branco e azeite aromatizado com trufas brancas. 

SUPER RAVIOLONI DI BUFALA - 

SUGO AL POMODORO

100% mozzarella de búfala certificada e toques de manjericão fresco. 

Coberta com sugo al basilico e queijo Alagoa.

RISOTTO GAMBERI E ZUCCHINE 

Um clássico da cozinha italiana preparado com arroz arborio, camarões, 

abobrinha italiana e açafrão. Não leva queijo!

R$ 45

R$ 40

R$ 40

R$ 30

R$ 50

R$ 40

R$ 55

R$ 45

R$ 55

R$ 55



ROMANITO DE MANDIOQUINHA E BRIE

Nhoque recheado com queijo brie, finalizado com molho branco 

e queijo Alagoa. 

ROMANITO PRESUNTO E QUEIJO 

Nossa versão do nhoque recheado. Com sugo al basilico e queijo Alagoa.

RONDELLI AI 4 FORMAGGI 

Massa aos quatro queijos, coberto com nosso sugo al basilico artesanal e 

salpicado com queijo Alagoa.

SORRENTINO BRIE E DAMASCO 

Delicado e marcante. 100% queijo brie e um pedaço de damasco. Finaliza-

do com molho besciamella e um toque de queijo Alagoa. 

SORRENTINO GORGONZOLA COM PERAS 

Mistura de queijos gruyère, emmental, alpestre e gorgonzola com pera em 

cubinhos. Finalizado com molho de manteiga e sálvia. 

SPAGHETTI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO

Receita super simples mas cheia de segredinhos que fazem dela 

um grande clássico. O melhor exemplo do velho ditado: 

“menos é mais”.

SPAGHETTI AL POMODORO 

Foram 6 horas de cozimento em fogo lento antes de ser temperado com 

muito manjericão fresco e aquele toque de queijo Alagoa premiado para 

finalizar. 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA 

A famosa versão revisitada pelo Giuseppe com ingredientes da 

Serra da Mantiqueira. 

SPAGHETTI ALLE VONGOLE

Um grande clássico italiano, simples e inacreditavelmente delicioso com 

vôngoles frescos. Em nenhuma hipótese leva queijo!

SPAGHETTI GAMBERI E CALAMARI 

Massa de grano duro importada com lulas, camarões frescos e tomate 

cereja. Uma explosão de sabor verdadeiramente italiana que 

dispensa queijo. 

SACCOTINO DI VITELLO

Carne de vitela preparada à moda piemontesa: no vinho tinto, com 

cenoura e toques de funghi secchi. Finalizada com sugo artesanal.. 

R$ 38

R$ 40

R$ 60

R$ 50

R$ 28

R$ 30

R$ 40

R$ 55

R$ 55

R$ 45

R$ 60



Secondi Piatti
OSSOBUCO ALLA MENEGHINA
Receita típica lombarda servida com polenta cremosa.

PORCHETTA ARICCIA 

(PEÇA DE 4 A 5KG POR ENCOMENDA)
Lateral do porco desossada, temperada, enrolada e assada 

lentamente. Acompanha acompanha batatas à moda lucana (patate 

e zàfarani). Ideal para grupos a partir de 6 pessoas.

R$ 65

R$65/KG



Dolci
TIRAMISÙ 
O doce mais famoso da Itália em sua receita original com mascarpone, 

chocolate e café. 

FRAGOLOSA 
Morangos frescos cobertos com creme belga, ganache de 

chocolate meio amargo e merengue italiano.

TORTA SUPREMA AL CIOCCOLATTO 
Massa preparada com cacau em pó, recheio de mousse de creme 

patissiere de chocolate e finalização com ganache de chocolate. 

R$ 15

R$ 15

R$ 15



Café 

Bebidas 
NESPRESSO  

COCA-COLA / GUARANÁ

ÁGUA

ICE TEA DE LIMÃO 

SUCOS NATURAL ONE 

SODA ITALIANA  
(limão siciliano ou framboesa)

CERVEJAS 

Long neck 

DRINKS 

Aperol on the Rocks 

Gin tonic

Caipirinha

LICORES E DESTILADOS 

Cachaça Vale da Canastra 

Cachaça de Jabuticaba

Cachaça de Banana

Licor de Marula

Limoncello

R$ 5

R$ 6

R$ 4

R$ 6

R$ 7

R$ 10

R$ 8

R$ 18

R$ 18

R$ 12

R$ 5

R$ 5

R$ 5

R$ 10

R$ 5



Atenção !
Medidas para sua segurança e de nossa equipe: 

 
Trabalharemos apenas com 50% da capacidade. 

 
O uso de máscara é obrigatório para acesso 

e circulação em nosso sítio.  
 

Não teremos cardápios impressos, apenas digital. 
 

Álcool 70% em gel à disposição nas mesas. 
 

Todos os talheres, pratos e utensílios de cozinha serão 
desinfectados de forma constante. 

 
Diante de qualquer sintoma gripal, pedimos 

a gentileza de remarcar sua visita. 
 

O sítio fica em uma área de mata atlântica e os 
mosquitos podem incomodar. Aconselhamos o uso 

de repelente para evitar eventuais picadas.



Horário de funcionamento:  
 

Sexta - Das 19h às 23h 
Sábado - Das 12 às 17h e das 19 às 23h  

Domingo - De 12 até 18h 
Feriados - A definir 

 
 Atendemos apenas com agendamento no Whatsapp 

(21) 979710404 
 

Siga-nos no Instagram: 
@casadue2  

 
Temos um empório virtual também: 

@italiainbarattolo


