BELISQUETES
PÃO NA BRASA ....................................................................
Crocante, acompanha manteiga
com ervas frescas e molho aioli.

QUEIJO COALHO ...............................................................
Grelhado, vem com mel orgânico
e um toque de pimenta fresca.

BURGERS
Pão tipo brioche, blend de carnes exclusivo,
molho da casa, rúcula fresca, fatia de tomate
gaúcho, cebola roxa. Preparado, claro, na brasa.
Eleito pela Revista Sabores do Sul como o melhor burger
de Porto Alegre em 2019 e 2020.

1/2 QUEIJO COALHO .........................................................
MILANESA DA CASA (200G) ..............................................
Bife empanado com panko, amêndoas e parmesão.
Acompanha mostarda do chef.

BURGER DA CASA (180G) .............................
Escolha: queijo colonial ou cheddar.

BURGER DUPLO (180G) ...............................
Escolha: queijo colonial ou cheddar.

CROQUETE DO 20 ...............................................................
Feito com carne assada na Parrilla.
Acompanha nosso molho BBC9.

CORAÇÕES CROCANTES

ADDS ....................................................

Bacon / double queijo / molho da casa.

..................................

O clássico do churras, só que empanado na Panko e frito.

LOCAL9 ...........................................................

..............................................................

Pão tipo brioche, blend 180g, queijo colonial, molho da
casa, brisket homemade feito em cocção lenta durante
8h, rúcula fresca, cebola roxa e nosso molho BBC9.

LINGUIÇA PARRILLERA NA BRASA ..............................

LADAIA9 .........................................................

BURRATA

Acompanha rúcula fresca, tomate cereja e pão na brasa.

Exclusividade da casa. Levemente apimentada
vem com farofa e salsa verde.

MATAMBRITO DE PORCO NA BRASA ...........................
Com limão siciliano e farofa da casa.

ESPETINHO DE FILÉ MIGNON ........................................
BATATA FRITA .....................................................................
Porção, acompanha molho da casa.

AIPIM FRITO ...............................................................

Pão tipo brioche, blend 180g de carnes
exclusivo, molho da casa, queijo colonial,
cebola caramelizada e bacon.

DON9 ..............................................................

Blend 180g, pão tipo brioche, molho da casa,
queijo cheddar, queijo colonial empanado
no panko e bacon crocante.

GARGAMEL DREAM (VEGETARIANO) ............

Pão tipo brioche, cogumelo portobello, queijo colonial,
molho da casa, rúcula, tomate gaúcho e cebola roxa.

Porção, acompanha molho da casa.

DA HORTA
CAPRESE A NOSSA MODA ....................................
Seleção de folhas, tomate gaúcho,
muçarela de búfala e pesto da casa.

SALADA DE MAIONESE DA CASA ..........................
Maionese da casa, ovo cozido e salsinha.

CAESAR NA BRASA ...............................................

SALADÃO .............................................................
Tomate gaúcho, alface, rúcula, cenoura, cebola roxa
bem fininha com vinagrete de vinho tinto.

1/2 SALADÃO ........................................................
SALADA VERDE ....................................................

Mix de folhas verdes, molho de iogurte,
queijo grana padano e crocante de pão.

1/2 SALADA VERDE ...............................................

Ilustração: @renanilustrador

Alface romana feita na brasa, molho Caesar do 20,
grana padano e croutons.

DA PARRILLA
ANCHO COM OSSO (1kg) ........................................
Serve duas pessoas, acompanha salada verde
e batatinhas douradas.

ENTRECÔTE SELEÇÃO SUPREME (350g) ................
ENTRECÔTE GRAN RESERVA (350G) ......................

Lotes selecionados dos melhores produtores do momento,
garantia de sabor e marmoreio. Consulte disponibilidade.

BIFE DE CHORIZO (350g) .......................................
ASSADO DE TIRA (600g) .........................................
VAZIO (600g) ...........................................................
Tradicional gaúcho, com a parte gorda e a parte magra.

PICANHA (500g) ......................................................
GALETINHO .............................................................
Duas sobrecoxas na marinada da casa.

.............

Junta na mesma peça o entrecôte e a parte mais macia
da costela. A maturação a seco proporciona uma
maciez incrível e um sabor com toque de amêndoas.

FLAT IRON NATURAL (450G)

............................

Corte mundialmente conhecido por seu sabor e
suculência. Peça Uruguaia legítima, que passa por
rigorosos processos de qualidade. A única carne no
Brasil com o selo Never Ever 3, sem antibióticos,
sem anabolizantes e com alimentação 100% natural.

DENVER STEAK GRAN RESERVA (200G)

..........

Se destaca pela maciez e pelo alto grau de marmoreio.

ASSADO DE TIRA WAGYU URUGUAIO (500G) .............
Raça milenar com extremo nível
de marmoreio, sabor e maciez.

SOB ENCOMENDA
Faça a sua encomenda para a próxima vez no 20.

POLVO DO 20 NA BRASA (200G)

................

Acompanha batatinhas douradas e molho aioli.

CAMARÃO ROSA NA BRASA

PRIME RIB DRY AGED 30 DIAS (600G)

.......................

PALETA DE CORDEIRO .....................................

Marinada da casa, demora em torno de 90 minutos.

COSTELÃO 12H (4.5kg) .....................................

3 unidades de Camarão Rosa VG com salsa do 20.

PARA ACOMPANHAR
PIMENTÃO VERMELHO COM QUEIJO ............

Assado na brasa com queijo colonial de Montenegro
e salsa verde da casa.

COGUMELOS PORTOBELLO ASSADOS ............
Recheado com crosta de ervas frescas,
grana padano e panko.

1/2 COGUMELO PORTOBELLO ASSADO .............
BATATINHAS DOURADAS ................................

Crocantes por fora e macias por dentro. São douradas
na manteiga de alho assado, alecrim e salsa fresca.

BRÓCOLIS RAMA NA BRASA ............................

Servido com amêndoas laminadas e molho especial.

CRISP DE RISOTTO ...........................................

Estilo bolinho de arroz, porém feito de risoto
de grana padano, bem suculento.

1/2 CRISP DE RISOTTO .....................................
MIX DE LEGUMES NA BRASA ...........................

Abóbora cabotiá, brócolis, cebola roxa, cogumelo
portobello, tomate cereja, vagem e cenoura.

DUO PUDIM DA CARLOTA ................................

Doce de leite e leite condensado. A gente até
tentou mas esse é inexplicável.

PUDIM DA CARLOTA .........................................
Doce de leite ou leite condensado.

COCADA DE FORNO .........................................
De comer de joelhos. Servido com 2 bolas
de sorvete de coco.

PAVÊ GELADO DE DOCE DE LEITE ....................
Doce de leite, chantilly e crocante de biscoito
com calda de chocolate.

BROWNIE 3 CHOCOLATES COM SORVETE .......

Brownie feito na casa com chocolates: ao leite, amargo
e branco. Ganache de chocolate e sorvete de baunilha.

BATATA DOCE NA BRASA ................................
Com queijo de Bento e salsa verde da casa.

PURÊ DE ABÓBORA NA BRASA ........................

* Taxa de serviço opcional.

Acompanha pesto da casa e queijo.

PURÊ DE BATATAS COM QUEIJO .....................
Purê da casa com muito queijo.

PENNE CAPRESE ...............................................

Massa com molho sugo do chef, queijo derretido,
e molho pesto da casa.

ARROZ BRANCO O U FEIJÃO ..........................
Arroz soltinho da casa ou feijão com linguiça.

A GENTE VAI
AMAR SE VOCÊ
NOS SEGUIR.

