
No�a história
Em 2002, um sonho motivou Seu Joaquim Sertão a abrir um restaurante e, logo, convenceu sua 
esposa, Dona Terezinha, da ideia. Ele, que era agricultor, construiu com suas próprias mãos as 
primeiras mesas e cadeiras. Já a cozinha ficou nas mãos de Dona Terezinha, que começou produzindo 
pratos típicos da roça.

No mesmo ano, o restaurante foi inaugurado com apenas seis mesas e os primeiros clientes 
começaram a chegar: os amigos da cidade que eram atraídos por deliciosas feijoadas e frangos 
caipiras. Não demorou muito para que a fama do restaurante se espalhasse para outras cidades e as 
seis mesas começaram a não dar conta do movimento.

Foi então que a primeira reforma foi realizada, em 2003. No ano seguinte, o restaurante sofreu uma 
grande perda: Seu Joaquim Sertão faleceu. Com isso, Fábio e Rosa, genro e filha de Seu Joaquim, se 
juntam a Dona Terezinha para dar continuidade ao restaurante.

Sob a administração de Fábio e Rosa, teve início a ampliação do restaurante e a construção que 
tornaria o restaurante um ponto turístico da região, o deck de madeira, que possibilitou os visitantes 
a almoçarem no alto da serra acompanhados pela bela paisagem.

Após muitos anos e muitas obras, o Restaurante Pedra do Baú se consolidou como um dos principais 
restaurantes da região. No início eram seis mesas. Hoje somamos 68 mesas com capacidade para 272 
pessoas, estacionamento para 150 carros e recebemos em média 800 clientes por final de semana.

Acompanhe nossas novidades nas 
redes sociais e não esqueça de nos 
marcar nas fotos, hein?!

/restaurantepedradobau

@restaurantepedradobau

contato@restaurantepedradobau.com.br | (12) 9 9703 9512 | (12) 9 9791 6442 | (12) 9 9743 4747
www.restaurantepedradobau.com.br



Almoço
A gastronomia da Mantiqueira possui elementos da cozinha caipira 
e mineira somados a ingredientes e costumes do alto da serra. Em 
nosso buffet você encontrara 30 opções de pratos quentes, 
servidos no fogão e a lenha e  18 tipos de saladas frescas. Além 
dessas opções ainda contamos com a mesa de sobremesas 
regionais, que são nossa cortesia para você!

Valor especial para crianças: até 4 anos não pagam (desde que 
não haja desperdício), dos 5 aos 7 pagam 18 reais e dos 8 anos até 
os 10 pagam 28 reais.

R$ 56
por pessoa

sirva-se à vontade:

*pagamento apenas em dinheiro, cheque ou
transferência bancária

R$28,00
R$28,00
R$28,00
R$28,00

Abacaxi Flambado
Banana Flambada
Taça de sorvete
Petit Gateau

Sobremesas especiais

R$53,00

R$53,00

R$48,00

R$56,00

R$45,00

R$35,00

Contra filé
arroz, contra filé, batata salteada, ovo, farofa e salada

Costelinha de porco
arroz, costelinha de porco, mandioca frita e legumes salteados

Filé de frango
arroz, filé de frango, batata frita e salada

Truta grelhada
arroz, truta grelhada com pinhão e molho de alcaparras, legumes salteados

Massas
Lasanha à bolonhesa, ou talharim alho e óleo com brócolis, ou espaguete com
almondegas, ou panqueca. (consulte a opção do dia)

Kids
Versão reduzida de qualquer um dos pratos exceto truta

A la carte



Água
Água sem gás
Água com gás
Água tônica
H2OH! limão
H2OH! limoneto

R$5,00
R$5,00
R$7,00
R$8,00
R$8,00

Refrigerante
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Guaraná
Guaraná Zero

R$7,00
R$7,00
R$7,00
R$7,00

Fanta laranja
Fanta uva
Sprite
Schweppes

R$7,00
R$7,00
R$7,00
R$7,00

Sucos
Copo de suco natural (400ml)
(laranja | limão)

Copo de suco de polpa (400ml)
(abacaxi | acerola | maracujá | morango)

Jarra de suco de natural (1,5l)
(laranja | limão)

Jarra de suco de polpa (1,5l)
(abacaxi | acerola | maracujá | morango)

Adicional no copo
Adicional na jarra
(adicionais: leite condensado, leite,
hortelã ou gengibre)

R$9,00

R$9,00

R$29,00

R$29,00

R$4,00
R$9,00

Porçoes
Batata
Torresmo
Truta
Batata chips
Linguiça calabresa
Pastelzinho (carne/queijo - 12 unidades)

Polenta
Mandioca
Bolinho de bacalhau
Bolinho de brócolis
Bolinho de truta
*As porções servem duas pessoas. Há também a versão reduzida 
por 60% do valor.

R$35,00
R$38,00
R$48,00
R$30,00
R$38,00
R$35,00
R$35,00
R$35,00
R$42,00
R$35,00
R$40,00



Baden Baden
Campos do Jordão (600ml)

CristalCristal R$28,00

Cerveja long neck
Brahma Zero (8,5 IBU)

Budweiser (10 IBU)

Spaten (16 IBU)

Stella (16 IBU)

Becks (20 IBU)

Heineken (18 IBU)

Hoegaarden (16 IBU)

R$12,00
R$12,00
R$12,00
R$13,00
R$13,00
R$13,00
R$13,00

t

Cerveja  garrafa
Skol (8 IBU)

Brahma (10 IBU)

Original (9,5 IBU)

Spaten (16 IBU)

Heineken (18 IBU)

Stella (16 IBU)

Becks (20 IBU)

R$15,00
R$15,00
R$16,00
R$16,00
R$17,00
R$18,00
R$18,00

Boheminan Pilsiner (18 IBU)

Amber Lager (14,5 IBU)

Weisse (10 IBU)

IPA (40 IBU)

R$14,00
R$14,00
R$14,00
R$14,00

long neck 355ml

R$28,00
R$28,00
R$28,00
R$28,00

garrafa 740ml

Baden Baden
(600ml)

CristalCristal R$25,00

Cerveja  garrafa
Original
Heineken
Brahma
Skol

R$15,00
R$15,00
R$14,00
R$14,00

Cerveja long neck
Stella Artois
Heineken
Petra
Malzbier

R$9,00
R$9,00
R$9,00
R$9,00

Cerveja lata
Brahma
Cerveja sem álcool

R$6,00
R$6,00

Cervejas gourmet

Campos do Jordao
(600ml)

Lager
Pinhão
Avelã
Dunkel

R$38,00
R$38,00
R$38,00
R$38,00

Bauzera
(500ml)

Witbier
Red Ale
Blonde Ale
Cevada e trigo

R$38,00
R$38,00
R$38,00
R$38,00

Patagônia
(740 e 355ml)

Bohemian Pilsener
Amber Lager
Weisse
Versão 355ml

R$28,00
R$28,00
R$28,00
R$14,00

Cerveja lata
Brahma
Cerveja sem álcool

R$7,00
R$7,00

IBU é a escala de amargor da cerveja



Whisky
Red Label
Balantines

R$22,00
R$26,00

Outros destilados
Amarula (licor)
Dreher (conhaque)

Montilla (rum)

R$20,00
R$20,00
R$22,00

Drinks
Caipirinha (cachaça tradicional)

Caipirinha (cachaça especial)

Caipiroska
Caipisaquê
(opções: limão, morango, abacaxi e kiwi)

R$23,00
R$26,00
R$24,00
R$23,00

Espanhola (vinho)

Mojito (rum)

Piña Colada (rum)

R$22,00
R$23,00
R$26,00

Contamos com uma carta de vinhos especial, elaborada com ótimos rótulos para harmonizar com seu 
almoço. Temos vinhos argentinos, uruguaios, chilenos, portugueses, espanhóis e, claro, brasileiros 
também! Chame um de nossos garçons e conheça nossa carta.

Vinhos
Taça de vinho R$10,00

Cachaças
Seleta
Salinas
Sagatiba

R$15,00
R$15,00
R$15,00

Ypioka
51

R$12,00
R$9,00



Chalés
Araucária e

Manacá

Visite também
no�a lojinha!

As belezas da serra são tantas que apenas um dia talvez não 
seja o suficiente para conhecer e apreciar tudo. Por isso, 
contamos com dois aconchegantes chalés, o Manacá e o 
Araucária.

Nossos chalés são uma ótima opção para quem busca fugir da 
correria do dia a dia e quer aproveitar as belezas e calmaria de 
nossa região. Os chalés tem capacidade para 3 hóspedes, sendo 
o Manacá casal mais uma criança até 10 anos e o Araucária 
casal mais 1 adulto. Na diária está incluso café da manhã e 
roupas de cama e de banho.

Para conhecer mais entre em contato:
chales@restaurantepedradobau.com.br | (12) 9 9743 4747

Em nossa lojinha você encontra produtos da 
Mantiqueira para presentear os amigos ou levar uma 
lembrança da casa. São artesanatos, camisetas, 
cachaças e cervejas artesanais, geleias, doces e 
sorvetes.

Antes de ir embora dê um pulinho por lá!


