Empanadas de carne suave

Picadita Argentina na Tábua

Assadas.

CARNE SUAVE

Saborosa empanada de carne com tempero
suave.

PICADITA ARGENTINA NA TÁBUA

Melão dino com presunto cru, parmesão Argentino
casca preta, queijo gorgonzola, linguica curada
caseira, azeitona preta chilena, tomate seco, rúcula e
pão italiano levemente torrado.

Emiliano Zapata

CARNE PICANTE

Saborosa empanada de carne apimentada.

CEBOLA COM QUEIJO

CARNE SECA

Saborosa empanada de carne seca
puxada na manteiga, com cebola e
queijo catupiry.

FRANGO COM CATUPIRY
Saborosa empanada de frango
desfiado, cebola, tomate e queijo
caturipy.

Saborosa empanada de mix de queijos e
cebola salteada.

EMILIANO ZAPATA

Batatas fritas com chilli, cheddar, bacon e sour cream.
DOBLE CHE*

BALSEROS

Canoinhas de batata com pasta de cheddar, bacon e
recobertas com molho sour cream. Acompanha
molho barbecue.

Assadas na grelha.

PIZZA LA REVOLUCION

DOBLE CHE*

Pizza La Revolucion

Mozzarella, tomate seco, manjericão,
azeitonas pretas e orégano. (8 pedaços)

AHORITA

Nachos de milho assados recobertos com guacamole,
sour cream, vinagrete e azeitonas pretas.
Acompanha mix de chilli e queijo cheddar.

BUFFALO WINGS

Asinhas de frango empanadas com molho picante.
Acompanha molhos de pimenta e San Telmo.
(20 unidades)
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PIZZA DE MOZZARELLA

Mozzarella, tomate e azeitonas. (8 pedaços)
DOBLE CHE*

Ceviche

LOS 3 AMIGOS

Frango apimentado, aros de cebola e
canoinhas de batata com pasta de cheddar,
bacon e recobertas com molho sour cream.
Acompanha molho barbecue.

CEVICHE

Peixe branco, manga, cebola roxa, pimenta
dedo de moça, rúcula, coentro, salsinha e
tomate. Tudo cozido no molho de limão,
shoyu, azeite e sal.

BATATAS RÚSTICAS

Batata chips temperada com alho e alecrim.

DOBLE CHE*

PROVOLETA ARGENTINA

Batata Rústica

Queijo provolone grelhado, tomate,
orégano e um toque de azeite de oliva.
Nuevo

OVOS ESTRELLADOS

3 ovos caipiras, molho de tomate caseiro e
queijo parmeão casca preta. Acompanha 4
rodelas de pão italiano.
Ovos
Estrellados

DOBLE CHE*

Tábua de pão
(acompanha manteiga)
Nachos
Tortilhas
Cheddar
Bacon
Molho Barbecue
Mix de Molhos
Guacamole

La Mano de Dios
Parrilla el
Monumental

Nuevo

PARRILLADA EL MONUMENTAL

Tábua de mix de carnes com bife de chorizo, assado de tira, bife de tira, chorizo
(linguiça argentina), empanada, batata doce com molho azedo de gorgonzola e mix de
legumes grelhados.

LA MANO DE DIOS

Saborosa Picanha Argentina maturada.
Acompanha vinagrete, farofa, cebola e tábua
de pães.

Nuevo

SUGESTÃO DO CHEF
Taco Che

BIFE CHORIZO P/ 2 PESSOAS
Tábua com corte nobre bovino Argentino
grelhado para 2 pessoas. Acompanha Ovos
Estrellados.

TACO CHE

Suculentas tiras de Filet Mignon e de Calabresa
acebolada, com pimentões amarelos e
vermelhos e queijo provolone. Acompanha
tortilhas e molhos Los Guapitos e San Telmo.

Bife de Chorizo com
Ovos Estrellados

MUNDIAL 78

CHORIPAN

Chapa com combinação de carnes: bife de
Chorizo, Picanha e Filet Mignon. Acompanha
vinagrete, farofa, cebola e tábua de pães.

EL PORTEÑO

Suculentas tiras de bife de Chorizo Argentino.
Acompanha fritas, vinagrete, farofa, cebola e
tábua de pães.

El Porteño

Autentico lanche de rua Argentino, feito com
linguiça temperada com chimichurri no pão francês.
Acompanha batatas fritas, aros de cebola e molhos.

MÉXICO 86

Suculentas tiras de bife de Chorizo
Argentino grelhado com tomates
assados na redução de especiarias e
cebola caramelizada. Acompanha fritas.

PARTAGAS

PAPIRIKI

COHIBA

Costela de Porco defumada e grelhada
ao molho barbecue. Acompanha
batatas fritas.

Papiriki

Choripan

Nuevo

Pão de hambúrguer, hambúrguer de Picanha,
mozzarella, bacon, tomate seco e rúcula.
Acompanha batatas fritas, aros de cebola e molhos.

Pão de hambúrguer, hambúrguer de Picanha,
mozzarella, bacon e cebola caramelizada.
Acompanha batatas fritas, aros de cebola e molhos.

Mundialito

SIMON BOLIVAR

Pão de hambúrguer, hambúrguer de
Picanha, queijo cheddar e chilli.
Acompanha tortilhas, guacamole e
molhos.

MUNDIALITO

Miniburguers com cheddar, alface
americana e cebola refogada no shoyu.
Acompanha molho La Boca (5 unidades).

Nuevo

Rio de la Plata

RIO DE LA PLATA

Melão, camarão, palmito, alface
americana, alface roxa, rúcula, cebola
roxa, tomate cereja, limão e azeite.

CASA ROSADA

Presunto cru, melão, palmito, alface
americana, alface roxa, cebola roxa,
tomate cereja, limão e azeite.

PUERTO MADERO

Parmesão Argentino casca preta, palmito, manga, alface americana, alface roxa, rúcula,
agrião, cenoura, tomate cereja, hortelã, manjericão, orégano, limão e azeite.

Assado de Tira

Bacalhau ao creme de espinafre
e Salmão grelhado

Carnes nobres e grelhadas.

ASSADO DE TIRA

Corte nobre bovino com osso: duas tiras de
costela Angus.

Nuevo

BACALHAU AO CREME DE
ESPINAFRE

T-Bone

Posta de bacalhau com batatas ao
creme de espinafre gratinados com
parmesão ao forno.

BIFE DE TIRA

Picanha Argentina maturada grelhada.

Salmão grelhado

SALMÃO GRELHADO

Filet de Salmão grelhado e regado com
Chutney de manga. Acompanha
legumes salteados na manteiga.

BIFE DE CHORIZO

Corte nobre bovino Argentino grelhado.

BIFE DE CHORIZO LA
REVOLUCION

Corte nobre bovino Argentino grelhado,
coberto com tomates assados na redução de
especiarias e cebola caramelizada.

T-BONE

Corte nobre bovino Argentino com
osso, puxado na manteiga com alho
e alecrim. Acompanha batatas fritas.

LASANHA BOLONHESA
Prime Rib

FILET À PARMEGIANA

Corte nobre bovino gratinado ao molho sugo
e queijo mozzarella. Acompanha batatas
fritas e arroz.

Massa artesanal servida individualmente
com mozzarella, molho bolonhesa e
finalizada com queijo parmesão e
manjericão.

FETTUCCINI PROVENÇAL
COM CAMARÃO

Para uma ou duas pessoas.

Fettuccini provencal com camarão

Massa artesanal salteada no molho
provençal com camarões.

FILET MIGNON AO LIMÃO

Medalhão de Filet Mignon coberto com
creme de limão. Acompanha purê de
mandioquinha com lascas de parmesão.

Lasanha Bolonhesa

PRIME RIB

Corte nobre bovino Argentino grelhado
com osso. Acompanha batatas rústicas.

FETTUCCINI DE ESPINAFRE
COM CAMARÃO
Massa artesanal salteada na manteiga de
ervas com camarões.

Arroz branco e feijão
Arroz com brócolis
Purê de abóbora com gorgonzola
Legumes salteados
Baked Potato.
Purê de mandioquinha com lascas de parmesão
Batatas fritas
Farofa
Batata doce com molho azedo de gorgonzola

Disponíveis apenas no inverno.

FONDUE DE CHOCOLATE

Acompanha frutas da estação e geleia.

FONDUE DE QUEIJO

Acompanha mix de pães e geleia.

Disponíveis apenas no inverno.

Sopa de creme de queijo
Sopa de abóbora com gorgonzola
Sopa de mandioquinha com Costela

Panqueque de Dulce de Leche Argentino

Torta Rogel

TORTA ROGEL

PANQUEQUE DE DULCE DE
LECHE ARGENTINO

Pies Mojados

Saborosas camadas de massa assadas e crocantes, recheadas com doce de leite
Argentino e cobertas com merenge italiano gratinado.

Deliciosas panquecas doces, recheadas
com doce de leite Argentino. Acompanha
sorvete de creme.
Alfajor de Dulce de Leche

Duas saborosas bolachas de massa
amanteigada, recheadas com doce de
leite Argentino e coberto com
ganache de chocolate amargo.

PIES MOJADOS

Duas bolas de sorvete de massa dentro de
uma casca de chocolate meio amargo.
Coberto com calda de chocolate e farofa de
amendoim.

ALFAJOR DE DULCE DE
LECHE

La Pura

MAR DEL PLATA

LA PURA

Brownie cremoso de chocolate com
nozes. Acompanha sorvete de creme e
calda de frutas vermelhas.

Deliciosa torta de maçã sobre uma massa
leve e crocante e coberta com nozes.
Acompanha calda de caramelo e sorvete de
creme.

BARILOCHE

El Gaton

EL GATON

Saboroso bolinho de chocolate
cremoso, com doce de leite, ganache
de chocolate, frutas da estação e
picolé (sabor do picolé à sua escolha).

Caminito

Mar del Plata

Fina capa de pão de ló, frutas da estação,
sorvete (sabor do sorvete à sua escolha) e
merengue italiano. Tudo isso gratinado no
forno.

FLAN CON DULCE DE
LECHE

Flan de leite com doce de leite Argentino
e creme chantilly.

CAMINITO

Delicioso profiterole recheado com
creme de morango, sorvete de creme,
coberto com ganache de chocolate e
morangos.

Flan con Dulce de Leche

Nuevo

SORVETES

Picolés de vários sabores.

Quesadilhas de Limão

QUESADILHAS DE LIMÃO
Quesadilha de chocolate com recheio
de creme de limão. Acompanha
sorvete de creme.

AÇAÍ EN EL TAZÓN
Açaí com uma fruta
Banana, morango ou kiwi.
Açaí com duas frutas
Banana, morango ou kiwi.

Chopp Heineken

VODKA SKYY | VODKA ABSOLUT | VODKA CÎROC

CARIBE

Vodka, caju,
gotas de limão
e um leve
toque
de hortelã.

GRANADILLA
Vodka, maracujá
e limão siciliano.

CALOR CUBANO

Vodka, morango, lichia
e gengibre.

ROJITA

Long drink,
vodka, amora
e soda
limonada.

DULCE PICANTE
Vodka, maracujá,
manga, gotas de
Tabasco e Mixybar
de laranja Siciliana.

DOS
LIMONES

LA VIDA
ES ROSA
REVOLUCION

Vodka, tangerina,
abacaxi e hortelã.

Vodka,
melancia
e hortelã.

Vodka, limão
Taiti e limão
Siciliano.

ENCUENTRO
VERDE

Vodka, uva Itália, kiwi e
Mixybar de maçã verde.

Chopp Heineken
Chopp Pilsener Nuremberg
Chopp Pilsen com Groselha
Chopp Weiss Bier Nuremberg
Chopp IPA Nuremberg
Chopp de Vinho

CERVEZAS

Caipirinhas

CAIPIROSKAS

Sabores: lima da Pérsia, tangerina, amora e pimenta.
Vodka Skyy
Vodka Absolut
Vodka Cîroc

Saquê, kiwi, Monim de framboesa ou maçã verde.

ROJO CALIENTE - LONG DRINK
Amora, açúcar, tequila Sauza Blanco e soda
limanada.

Caipirinhas

Morango, limão, kiwi, uva, maracujá e abacaxi.

Heineken (long neck)
Sol Mexicana (long neck)
Baden-Baden Cristal (600ml)
Baden-Baden Witbier (600ml)
Baden-Baden IPA (600ml)
Baden-Baden Golden (600ml)

JAIPIRINGA

Cachaças especiais
Sagatiba Pura
Vodka Skyy
Vodka Absolut
Vodka Cîroc
Saquê
Steinhaeger (Nacional)
Velho Barreiro

CHOPPS NACIONALES

Quilmes (970ml)

Mojitos La Victoria

Sol Rita

e La Selva

GARDELITO

Rum, hortelã, uva verde, cereja e água
gasosa.

SOL RITA

Tradicional Magarita Frozen, com gotas de limão e
um toque de cerveja Sol, tornando este um deleite
especial extra.

MARGARITA

Tequila Sauza Blanco,
Cointreau e suco de limão.

Margarita

FROZEN

Suco de abacaxi, laranja, limão, maracujá,
pêssego, Sprite, Granadine e Rum Bacardi
Carta Blanca (750ml).

Vodka, licor de pêssego, suco de laranja e Granadine.

TEQUILA SUNRISE

Tequila Sauza Blanco, suco de laranja e Granadine.

VIVA LA REVOLUCION

Vodka, licor de pêssego, suco de laranja, Curaçau
Blue e Sprite.

GIN TÔNICA

Gin, suco de limão e água
tônica.

JÄEGERBOMBER
BLOODY MARY

Vodka, suco de limão, molho
inglês, pimenta Tabasco, suco
de tomate e uma pitada de sal.

DAIQUIRI

Rum, suco de limão, Granadine
e açúcar.

SANGRIA

Frutas da estação e vinho tinto seco (750ml).

Rum, hortelã, abacaxi, Mixybar maçã verde
e citrus.

Daiquiri

Vodka, Cointreau, suco de limão e Mixybar de
cranberry.

DRY MARTINI

Gin, vermute seco e uma azeitona.

MOJITO HAVANA CLUB

Rum Havana Club, suco de limão, hortelã e
soda.

BALLANTINE’S 8 ANOS

SAUZA GOLD

SKYY

BALLANTINE’S 12 ANOS

SAUZA BLANCO

ABSOLUT

Dose
Garrafa
Dose
Garrafa

Dose R$ 16,00
Garrafa R$ 180,00
Dose R$ 16,00
Garrafa R$ 180,00

Dose
Garrafa

JOHNNIE WALKER
RED LABEL
Dose
Garrafa

JOHNNIE WALKER
BLACK LABEL 12 ANOS
Dose
Garrafa

SAGATIBA PURA

Dose

Garrafa

Dose

SELETA

Dose

Dose

JACK DANIEL’S HONEY
Dose
Garrafa

GREY GOOSE

BUSCA VIDA

Dose

LOGAN 12 ANOS

Dose
Garrafa

Dose
Garrafa
Garrafa

Dose

JACK DANIEL’S TENNESSEE

Dose
Garrafa

SAGATIBA VELHA

JOHNNIE WALKER
BLUE LABEL

Dose
Garrafa

Dose
Garrafa

CÎROC

BUCHANAN’S 12 ANOS

Garrafa

COSMOPOLITAN

THE BACARDI MOJITO

Rum Bacardi Superior, suco de limão,
hortelã e soda.

Rum, hortelã, tangerina, limão siciliano e
soda limonada.

JAMAICAN DRINK

SEX ON THE BEACH

NO LLORES POR MÍ

EL CHE

Bacardi Superior, suco de limão e Coca-Cola.

Leite condensado, suco de abacaxi, leite de coco e
rum.

Rum, hortelã, maracujá e citrus.

Rum, hortelã, morango, lichia e soda
limonada.

CUBA LIBRE

PIÑA COLADA

LA SELVA

LA VICTORIA

Tradicional Margarita Frozen.

Rum Bacardi
Rum Havana Club

ESPÍRITO DE MINAS

BOAZINHA DOCE

NÊGA FULÔ

Dose

JÄGERMEISTER

Dose
Garrafa

FERNET BRANCA

Dose

SMIRNOFF ICE

Coctel de Frutas

Café Expresso

*Acompanha Petit Four Doces
Café Expresso Pequeno*
Café Expresso Grande*
Café Expresso c/ Leite Pequeno*
Café Expresso c/ Leite Grande*
Cappuccino Pequeno*
Cappuccino Grande*
Mocaccino*

Café Helado
Café Irlandês
Choconhaque

CARIBE

Frutas da estação e Sprite.

TROPICAL

Suco de abacaxi, suco de laranja,
groselha e creme de leite.

COCTEL DE FRUTAS

Frutas da estação, leite condensado e
Granadine.

SEG. À SEX. - La Horita das 15h às 20h (chopp Amstel, mojitos, caipirinhas e gin
tônica em dobro).
SEGUNDA - Che Peso a partir das 12h.
H2OH!
Refrigerante
Schweppes Citrus
Red Bull
Itubaína Retrô
Água de Coco
Soda Italiana (vários sabores)

TERÇA - Mundial 78 com 30% de desconto + chopp Amstel em dobro o dia
todo.
QUARTA - La Mano de Dios com 30% de desconto o dia todo.

Foto Ilustrativa

QUINTA - Papiriki com 30% de desconto o dia todo.

Água mineral (com ou sem gás)

Foto Ilustrativa

Laranja, morango, acerola, abacaxi, limão,
abacaxi com hortelã, maracujá e melancia.

DOMINGO - El Porteño com 30% de desconto o dia todo.

AS PROMOÇÕES:
- Não são válidas para viagens;
- Não são válidas para feriados e vésperas de feriados;
- Não são cumulativas;
- Podem ser retiradas a qualquer momento sem aviso prévio.

SUCOS COM ÁGUA
(uma ou duas frutas)

SUCO COM LEITE
(uma ou duas frutas)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

ABERTO TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 12H.

11 4121-5700

SUCO COM AÇAÍ
LIMONADA SUIÇA

FORMAS DE PAGAMENTO

Foto Ilustrativa

CHOCOLATE, MORANGO OU
CREME.

DÉBITO - CRÉDITO - VALE REFEIÇÃO - DINHEIRO
(NÃO ACEITAMOS CHEQUES*)
*em caso de queda das operações do sistema das administradores de cartões de crédito e/ou débito, o
cliente deverá providenciar outra forma de pagamento (exceto cheques).

serenadesign.

El autentico

bar argentino
A culinária Argentina é reconhecida no mundo inteiro, possui uma
variedade de delícias de dar água na boca, além de uma cultura envolvente e
arrebatadora. E isso foi o suficiente para que um autêntico argentino
trouxesse para o ABC, em 2007, um bar e restaurante com ambiente
contemporâneo que fosse referência em gastronomia Argentina.
O nome, La Revolucion, é uma homenagem aos grandes movimentos
populares e revolucionários das décadas de 50 e 60 de países
latino-americanos, que lutavam com o objetivo de se tornarem nações livres.
Porque o La Revolucion é exatamente assim, livre, autentico e revolucionário.
E tudo isso surgiu do sonho de proporcionar a você uma experiência única e
apaixonante com a culinária Argentina.
No cardápio, assinado pelo renomado chef paulista Lisandro
Lauretti, você encontra cortes especiais de primeiríssima qualidade, pratos
típicos e bebidas exclusivas. Com produtos sempre frescos, cuidadosamente
selecionados e tudo preparado na hora. Preservando sempre o sabor e a
autenticidade dos pratos.
E o ambiente é um show à parte. Com um trabalho arquitetônico
assinado pelo Estúdio Black & Pellegrini e decoração exclusiva do artista
plástico Martin Nieto, o local proporciona momentos perfeitos para todas as
ocasiões. É a revolução que transborda e fica nítida não só no cardápio, mas
que transparece até nas paredes e no teto do bar.
E nesse espaço diferenciado e com uma gastronomia refinada, o La
Revolucion se tornou o mais autêntico bar e restaurante Argentino do ABC.
Que vem, desde 2007, revolucionando a sua culinária e a sua forma de servir,
encurtando a fronteira Brasil-Argentina e fazendo você viver uma verdadeira
experiência porteña bem aqui, no Brasil.

www.larevolucionbar.com.br

