
E N T R A DA

Salada Olivier
Salada com batata, peito de frango, cenoura, ervilha, ovos cozidos e pepinos em conserva
 
Conhecida em outros países como “salada russa”, foi criada em 1860 por Lucien Olivier, chefe 
do famoso restaurante Hermitage em Moscou. É um prato tradicional, utilizado nas principais 
celebrações festivas, especialmente no Ano-Novo.

 
P R ATO  P R I N C I PA L

Strogonoff de carne bovina
Servido com purê de batatas e pepinos em conserva
 
Famoso até no nome
O nome e a criação do mais famoso prato russo é atribuído ao conde Pavel Stroganov, durante o 
reinado de Alexandre I. Após a Revolução de 1917 e a imigração dos russos para a Europa, a receita 
chegou à França. Hoje, faz sucesso no mundo todo, sendo um dos dez pratos mais vendidos! 

OU

Pelmeni
Massa recheada com mix de carnes bovina e suína ao molho de manteiga e
servida com sour cream ou de muçarela ao molho de tomates (opção vegetariana)

Quem tiver orelhas que coma!
A receita possivelmente foi descoberta nos Urais por exploradores russos que observaram a 
população local cozinhando um prato chamado “pelnian”, literalmente: orelha de urso! Na receita 
original, pedaços de carne eram envolvidos em um pão muito fino. A adaptação russa se parece 
com um cappeletti, mas com massa mais fina.

 
S O B R E M E S A

Pavlova de chocolate ou Pavlova de frutas do bosque

Para comer e sair dançando
Esta sobremesa foi criada em homenagem à bailarina russa Anna Pavlova,
na Nova Zelândia, durante a sua turnê mundial em 1926.

Conheça nosso bar com diversas opções 
de bebidas, drinks e, claro, vodka! 
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Utilize seu cartão 
Santander para pagar 
sua conta e ganhe
de desconto

15%

Compra antecipada exclusiva pelo site  www.ingressorapido.com.br: R$ 125,00.
Bebidas alcoólicas apenas para maiores de 18 anos – Lei nº 8.069/90 – Art.81.  

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de débito e cartões de crédito (Visa, MasterCard, Amex e Elo).

Sua viagem pela Rússia começa pelo paladar!
 

Mergulhe nesse universo provando o cardápio desenvolvido pelo 
chef Mario Azevedo, especialmente para este musical. 

 
Хорошее шоу и хороший аппетит!

(Bom espetáculo e bom apetite!)


