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R$ 24,50
Batatas Bardot
Francesinhas com sotaque e totalmente
liberadas
Filézinhos Kubrick
Futuristas, nem por isso fictícios...

R$ 52,00

Camarão de Sica
A milanesa e românticos.

R$ 53,00

Iscas Clark Gable
Iscas de peixe à milanesa, para quem
francamente, não quer nem saber...

R$ 44,00

Cat Food Gary Cooper
R$ 45,00
O campeão de pedidos desde o primeiro Gato
& Sapato. Bolinhos de Carne picada,
recheado de queijo derretido e presunto. Para
os mais rápidos no gatilho.
Isca de Salmão
R$ 50,00
Milanesa ao molho de mostarda e mel.
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R$ 45,00
Chicken Food Daniela Cicarelli
Bolinhos feitos de peito de frango.
Recheadíssimos de queijo catupiry derretendo.
Cuidado com os lábios: servido muito quente...
Chicken & Cat foods
R$ 45,00
Três bolinhos de cada. Três de Cat Food e três
de Chicken Food. Com molho rosé...
Pastel Lazaro Ramos
R$ 38,00
6 pasteis com recheio de picadinho e queijo
catupiry (como no Picadinho Carmem Miranda)
ou recheados de queijo, presunto e requeijão
(como no Filé Roxy Forever) acompanha molho
rose.
R$ 44,00
Pastel Guillermo Del Toro
Seis crocantes pastéis recheados de camarões
com jambu e requeijão, que mergulham em
redução de tucupi.

Documentários
Frango Sophia Loren
R$ 75,00
Peito de frango desossado, recheado de
manteiga congelada, à milanesa. Com a
temperatura, amanteiga derrete, derrete, e
penetra totalmente. Servido com bolinhas de
batatas, arroz à grega e farofa.
Frango Claudia Cardinale
R$ 75,00
Avantajado peito de frango empanado,
recheado com queijo derretido e presunto.
Acompanham batatas recheadas com queijo e
presunto, creme de queijo e presunto, que
vêm derretendo, derretendo...
Frango Betty Blue
R$ 75,00
Luxuriante peito de frango com recheio de
queijo catupiry - que vem derretendo - e
presunto. Acompanha o inigualável arroz à
piamontese do Roxy. Ulalá!

Saladas Básicas
Salada Débora Secco
R$ 67,00
Alface americana e camarões grelhados. Um
tomate assado cortado ao meio apresenta o
molho de mostarda dijon. Delicious!

Salada Caroline Ribeiro
R$ 59,00
Internacional, belíssima, correta. Alface
americana, croutons, molho caesars, tiras de
frango grelhado, queijo ralado. Pra quem pode
desfilar...

Salada Cameron Diaz
R$ 74,00
Salada com camarões grelhados, alface
americana, repolho roxo e branco, pimentões,
champignon,ervilhas frescas, peperoni,milho,
palmito,alcapacarras, castanha do Pará e
crotóns ao saboroso molho de creme de leite
e mel.

Roxy Veggie Food
Beyonce

R$ 33,50

O nome significa vitória, sucesso. Para quem sabe o
que é melhor. Garante um shape na medida, preferido
pelas single ladies que se cuidam e estão sempre
prontas. Bolinho vegano de grão de bico, recheados
com tomate seco, acompanhados de maionese
temperada vegana, pra deixar você Crazy in Love!

Salada Luísa Mel

R$ 49,00

Para quem é ativista da melhor e mais sadia
alimentação. Salada vegana, caprichada com mix de
alfaces, brócolis, tomate cereja, palmito, mix de
sementes (chia, castanha do Pará, gergelim, linhaça
dourada). Para arrematar, acompanha dois
hambúrguers veggies de lentilha e grão de bico, com
molho pesto de jambu, manga rosa em tiras. Tão
completa e perfeita!

Paul McCartney

R$ 59,00

Um Sir que aprendeu com Linda a melhor alimentação
e que lhe dá disposição de um Beatle correndo
mundo, feliz, com suas canções. Estrogonofe
vegetariano, cogumelos Paris e palmito. Acompanha
batata palha e arroz com ervilhas. E para os que
duvidam, let it be...
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Filhote Suzana Vieira
R$ 83,00
Filhote parcimoniosamente grelhada na
quentíssima grelha do Roxy. Gostosa,
maliciosa...com arroz biro-biro(arroz com ovo
mexido, salsinha,pedacinhos de bacon, batatas
palha trituradas) e transbordante farofa de
ovo... divide opiniões
Filé de peixe Lana Turner
R$ 83,00
Servido com belíssimo visual. coberto de purê,
queijo e acompanha arroz branco. Antes de
servir, vai ao forno para gratinar.
Provoca frenesi...
Peixe Adriane Galisteu
R$ 83,00
Na medida, moderno, animando, grelhado de
chapa, com molho de alcaparras, batata sotê e
arroz branco.
R$ 83,00
Filhote Dira Paes
Nossa estrela paraense. Delicioso filé de filhote
com arroz refogado com jambu e uma pitada
de tucupi, pai d’égua. Coisa de Cinema.
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Filhote Nilson Chaves
R$ 86,00
Suculento filé de filhote com arroz branco e
purê de batatas, acompanha molho de tomate
com camarões.
Filhote a Milanesa Jennifer Aniston R$ 83,00
Isso é o que se pode chamar de um peixão fora
de série.Crocante, com risoto de parmesão que
vai fazer você sair achando que todo mundo
é friend...
R$ 83,00
Peixe Jane Fonda
Filé de peixe grelhado com legumes, rodelas de
tomates, champignon, cenoura, batata, ervilhas,
palmito, alface, pepino, molho tártaro tudo
natural, prato light.
R$ 87,00
Travessa Grace Kelly
Deliciosos camarões com legumes cozidos.
Servidos com molho tártaro e arroz. Uma delícia
em bocas nobres e plebéias.
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Camarão Edson Celulari
R$ 87,00
Camarões que não fogem da raia. Refogados
com bacon e cebola, regados ao creme de
leite, com arroz branco e batata noisettes.
Para conquistar qualquer coração.
Camarão Francis Coppola
R$ 87,00
Deliciosos camarões à milanesa, banhados em
queijo derretido. Acompanha arroz à grega.
Uma oferta impossível de recusar.
Robin Wright
R$ 92,00
Ambicioso salmão ao molho de ervas finas
chiquérrimas, com arroz branco e batata,
cenoura e brócolis cozidos e puxados no
azeite. Focado em seu prazer e planos para
um fututo que só você sabe.
Maria Fernanda Cândido
R$ 92,00
Salmão Fabuloso ao molho de alcaparras,
com arroz de brócolis e purê de batata.
A beleza do Século XX.
R$ 85,00
Natalie Portman
Um risoto de parmesão apaixonante com
lascas de salmão que se misturam em um balé
fascinante e misterioso á cremosidade do arroz.
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Filé Saddam Hussein
R$ 93,00
Filé alto coberto por presunto e queijo,
acompanhado de arroz à piamontese, batatas
fritas e farofa de ovo. Prato denominado e
criado pelos clientes há mais de 30 anos!
Filé Greta Garbo
R$ 93,00
Enigmático filé alto, servido com porções
generosas de batatas fritas, arroz a grega,
farofa de ovo, queijo e presunto.
Simplesmente perturbador.
Filé Charlton Heston
R$ 93,00
Holywoodianos pedaços de filé, refogados
com temperos e cobertos por densas camadas
de requeijão e batata palha, acompanhados de
arroz à piamontese. Depois de comer, suba em
uma biga e como Ben Hur, derrote Messala...
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Filé Madonna
R$ 93,00
300 pecaminosas gramas de filé mignon. 50
arrepiantes gramas de queijo parmesão ralado.
Queijo gorgonzola derretido e creme de leite
(compõe o molho). Acompanha batata soté
puxada na manteiga com salsa.
Filé Nicolas Cage
R$ 93,00
Premiadíssimo. Recheado com bacon, ovos e
temperos. Fechado, é coberto com molho
pomodoro. O acompanhamento é com arroz,
com ovo mexido, salsinha, pedacinhos de
bacon e batatas palha trituradas.
Filé Fred Astaire
R$ 93,00
Imaginoso filé fino, acompanhado de
inebriante talharim, misturado com creme
feito de manteiga, creme de leite, muito
queijo ralado e salsinha, em perfeita
coreografia.
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R$ 93,00
Catherine Zeta Jones
Para ser deliciado aos pedacinhos. Cubinhos
de filé, bem cortadinhos, feitos na chapa em
brasa, ao fantástico molho madeira do Roxy.
Vem com arroz com ervilhas, farofa de ovo e
bananinhas fritas.
Filé George W Bush
R$ 93,00
Impetuoso e beligerante filé alto, coberto por
queijo gorgonzola derretido - só pra despistar servido com arroz puxado no azeite com
pedaços crocantes de pepperoni que invadem
o paladar dos mais perspicazes, além de batata
palha e farofa de ovo. Não espere mais.
Pode atacar... rs rs
Verifique nossa disponibilidade das
opções de Pratos Kids
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Filé Roxy Forever
R$ 93,00
Filé bem fino. Depois de recheado com uma
pasta de queijo e presunto cozido, é frito em
molho ferrugem. Acompanha arroz à
piamontese e batata palha.
Picadinho Carmen Miranda
R$ 86,00
Servido com porções escandalosas de bacon
(moído com a carne), batatas fritas, farofa de
ovo e banana à milanesa. Ótimo para comer
acompanhado de um sambinha
americanizado...
Medalhão Fernanda Montenegro R$ 93,00
Com todo o respeito a majestade que merece.
Exuberantes medalhões de filé, ladeados com
bacon, grelhados na chapa, acompanhados
por molho champignon e arroz à francesa.
Uma unanimidade.
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Filé Jô Soares
R$ 95,00
Farto, comunicativo, imponente filé empanado
coberto com presunto e queijo que derrete na
boca, imerso em molho ao sugo. Para deliciar
ainda mais acompanha um delicioso fettucine
ao molho sugo.
Filé Alain Delon
R$ 93,00
Gostoso do princípio ao fim. Medalhões de filé
mignon com massa italiana (gnochi) ao molho
de queijo gorgonzola.

Customize seu prato!
Quer o Saddan com outro acompanhamento?
Quer mais farofa de ovo? Um arroz à piamontese?
Uma massa? Escolha em Cenas Extras e
feche o pedido!

Cenas Extras
R$ 20,00
Purê de batata
R$ 18,00
Legumes cozidos ou crus
R$ 13,00
Arroz Branco
Arroz à piamontese
R$ 22,00
Arroz Especial
R$ 20,00
R$ 20,00
Farofa de ovo
R$ 16,00
Bananas à milanesa
R$ 20,00
Batatas Fritas ou Cozidas
R$ 22,00
Palmito e A zeitonas
Fettucine / Nhoque com Molho Sugo ou
R$ 24,00
Molho Branco / Alho e óleo
Fettucine / Nhoque com Molho Gorgonzola/
Molho Quatro Queijos / Bolonhesa R$ 35,00

Molhos Extras
Molho de Cebola
Molho Gorgonzola
Molho de Pimenta
Molho de Camarão

R$ 10,00
R$ 12,00
R$ 7,00
R$ 18,00
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Cartola Mineira Sonia Braga
Sabor brasileiro, tipo exportação.

R$ 28,00

Sonia Braga Fronzen
R$ 33,00
Bananas gratinadas ao forno, temperadas com
açúcar e canela. Para abalar, uma bola de
sorvete de creme...

Pudim de leite
R$ 25,00
Duvidamos achar melhor na cidade
Brownie de chocolate
R$ 48,00
Louis Armstrong
Bolo de chocolate com castanha do Pará,
encharcado em calda de chocolate amargo,
bem quente, contracenando com duas bolas
de sorvete de creme.
What a wonderful brownie!!!

Sobremesas pag 02
Juliana Paes(2 pessoas)
R$ 40,00
Sorvete de creme com calda de brigadeiro,
pedacinhos de morango ou banana com
chocoball.
Juliana Paes (1 pessoa)

R$ 35,00

Sabrina Sato
R$ 43,00
Rolinho de massa harumaki, recheado de doce
de cupuaçu e uma bola de sorvete Cairu de
queijo cuia.
R$ 38,00
Roxy Cake
Bolo de leite (16 cm) recheado e coberto de
brigadeiro caseiro com chocoball ou m&m.
Pra festejar aquele momento bacana.

Bebidas
Red Bull 250ml

R$ 14,00

Red Bull 250ml Tropical

R$ 14,00

Sucos 300ml

(Acerola, Laranja, Graviola, Manga, Morango, Maracujá, Limão) R$

Limonada Suiça 300ml
Sucos Regionais 300ml
(Cupuaçu, Muruci, Taperebá)

Sucos Especiais 300ml

9,00

R$ 10,00
R$ 10,00

(Acerola c/laranja, abacaxi c/hortelã, sucos com leite)

R$ 12,00

Suco Integral de Uva 300ml
Refrigerante Lata 350ml

R$ 12,00
R$ 9,00

Água Tônica 330ml

R$ 7,50

Água sem Gás 330ml

R$ 5,00

Água com Gás 330ml

R$ 6,00

H2oh Limão e Limoneto 500ml

R$ 9,00

Guaraná Garoto KS 284ml

R$ 8,50

Café Expresso

R$ 5,00

Cervejas
Cerpinha 350ml

R$ 10,50

Malzbier 350ml

R$10,50

Tijuca 350ml

R$ 10,50

Cerpa Prime 350ml

R$ 11,00

Eisenbahn 355ml (Pilsen)

R$ 12,00

Budweiser 343ml

R$ 11,00

Stella Artois 275ml

R$ 11,00

Brahma Zero 355ml

R$ 11,00

Bohemia 355ml

R$ 11,00

Petra Puro Malte 355ml

R$ 12,00

Tijuca Puro Malte 350ml

R$ 11,00

Chopp Tijuca 350ml

R$ 11,50

Heineken 350ml

R$ 12,00
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Caipirinha Sagatiba Limão
Caipirosca

R$ 16,00

(Limão)

Nacional

R$ 17,00

Absolut

R$ 21,00

Caipirosca Frutas Especiais (Morango, Tangerina ou Kiwi)
Nacional

R$ 21,50

Absolut

R$ 26,00

Coquetel c/ Álcool
Nacional

R$ 19,00

Absolut

R$ 20,00

Coquetel s/ Álcool

R$ 16,00
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Alexander

R$ 18,00

Roxy Gin

R$ 28,00

Roxy Gin Frizz

R$ 28,00

Gin Tônico

R$ 28,00

Gin Tropical

R$ 28,00

Sex on the beach

R$ 22,00

Creme de leite, licor de chocolate e Conhaque.

Gin tanqueray, espumante, suco de limão siciliano,
frutas vermelhas, gelo e hortelã.
Gin Tanqueray, soda limonada e morango.

Gin Tanqueray, água tônica e limão.

Gin Tanqueray, Red Bull tropical e limão.

Vodka, licor de pêssego, suco de laranja, xarope de groselha.

Outras Cenas
R$ 11,00
Cachaça Sagatiba (50ml)
Tequila (50ml)
R$ 13,00
Campari (50ml)
R$ 11,00
Gin Tanqueray (50ml)
R$ 18,00
Vodka Importada Absolut (50ml)
R$ 18,00
Vodka Importada Grey Goose (50ml) R$ 20,00
Grey Goose (Garrafa - 1000ml)
R$ 320,00
Absolut (Garrafa - 1000ml)
R$ 200,00

Whisky em Saiote
Red Label (Garrafa - 1000ml)
Old Parr (Garrafa - 1000ml)
Black Label (Garrafa - 1000ml)
Red Label (Dose)
Black Label (Dose)
Old Parr (Dose)

R$ 145,00
R$ 260,00
R$ 250,00
R$ 15,00
R$ 19,00
R$ 18,00

