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Especialidades italianas
O cardápio da Spaghetti & Cia possui diversas opções de 

entradas, massas, molhos, carnes, peixes, frutos do mar, risotos, 
sobremesas e vinhos.

Como entrada, a casa oferece Salada Spaghetti & Cia (alface 
americana, alface roxa, rúcula, tomate cereja, queijo parmesão e 
redução de vinagre balsâmico), Couvert Spaghetti & Cia (lascas de 
queijo parmesão, azeitonas pretas temperadas e manteiga de ervas), 
Sardela (pasta de aliche e tomate temperados com pimenta dedo 
de moça, alho e azeite), Berinjela (berinjela, pimentões coloridos 
e lascas de azeitona preta temperados com ervas, alho e azeite), 
Trio Spaghetti & Cia (trio de sardela, berinjela e tomate seco), 
Crocante de berinjela (berinjela à milanesa servida com molho 
de tomate e queijo parmesão), Polenta caseira ao molho siciliano 
(polenta de fubá caseiro ao molho de tomate com linguiça calabresa 
moída e pimenta calabresa), Tomate seco (tomate seco temperado 
com ervas, alho e azeite), Salada verde com mussarela de búfala 
e tomate seco (salada de folhas de alface americana, alface roxa, 
rúcula e cebola com mussarela de búfala, tomate seco e fatias de 
pão italiano torradas no alho e azeite), Bruscheta de tomate seco 
e queijo parmesão (fatia de pão italiano com tomate seco e queijo 
parmesão gratinado e folhas de rúcula) e Carpaccio de carne (fatias 
� nas e cruas de carne bovina, temperadas com limão, alcaparras, 
ervas, alho e azeite com queijo parmesão).

O festival de massas e molhos é um deleite para os olhos e 

para o paladar. As opções incluem Spaghetti, Penne, Fetuccine de 
espinafre, Nhoque de batata, Massa integral, Lasanha a Bolonhesa 
ou  de presunto e queijo, Canelone de ricota com espinafre ou de 
presunto e queijo,  Rondelli três queijos ou de frango e Ravióli de 
queijo, que podem ser “regadas” com Molho ao Sugo (molho de 
tomate e manjericão), Molho Rosado (molho ao sugo e molho de 
queijo), Molho Bolonhesa (molho de tomate com carne moída 
temperada), Molho Romanesca (molho branco com creme de leite, 
presunto, bacon, champignon e ervilha), Molho Siciliano (molho de 
tomate com linguiça calabresa moída e pimenta calabresa), Molho 
Carbonara (molho branco com creme de leite, gema de ovo, bacon 
e ervas � nas), Pesto (pesto de manjericão, nozes, queijo parmesão 
argentino, queijo pecorino italiano e azeite), Molho Funghi (molho 
de funghi sechi e creme de leite) e Molho 4 Queijos (molho de 
queijo mussarela, prato, catupiry e gorgonzola). 

Entre as massas especiais as opções são variadas: Spaghetti ao 
Alho e Óleo (spaghetti salteado no alho e óleo), Sopa de Agnoline 
(capelete de frango com caldo de galinha caipira e frango des� a-
do), Spaghetti à Carbonara (spaghetti com creme de leite, cebola, 
bacon, gema de ovo, queijo parmesão e ervas � nas), Conchiglione 
de Queijo, Damasco e Nozes ao Sugo (conchiglione de queijo, 
damasco e nozes ao molho de tomate e manjericão), Ravióli de 
Polenta ao Ragu de Calabresa (ravióli de polenta caseira e queijo 
canastra ao molho de ragu de linguiça calabresa, pimenta calabresa 
e manjericão), Ravióli de Tomate Seco com Ervas Finas (ravióli de 
ricota com tomate seco salteado em azeite de ervas � nas, alho e 
manjericão), Agnolotti de Gorgonzola com Nozes e Champignon 
(agnolotti de ricota e gorgonzola ao molho branco com nozes e 

SPAGHETTI & CIA
TRADIÇÃO E QUALIDADE EM 

MASSAS ARTESANAIS
Ambiente aconchegante, atendimento acolhedor e uma comida farta e saborosa!

A cantina

Localizada na cidade de Vitória, ES, a Spaghetti & Cia é uma 
empresa familiar que começou suas atividades em novembro de 1986, 
inicialmente com uma casa de massas, onde se serviam pequenas 
refeições e lanches. Com o passar dos anos, viu-se a necessidade de 
mudar para um lugar maior e tornar-se um restaurante propriamente 
dito, o que aconteceu em setembro de 1988. Hoje, a Spaghetti & 
Cia, comandada por Carlos Vieira, Elina Delboni e Felipe Delboni 
(pai, mãe e � lho), é referência na culinária italiana no Espírito Santo.

A proposta é a de uma cantina italiana, com ambiente acon-
chegante, atendimento acolhedor e uma comida farta e saborosa.

O ambiente é de decoração rústica e predominantemente italiana, 

onde se destacam as paredes em formas de arco, as toalhas xadrez e 
as fotos da família, dando a ele um clima acolhedor e familiar.

Um dos diferenciais da Spaghetti & Cia são as massas e os 
molhos, de produção própria, que se encontram à venda na loja no 
interior do restaurante.

A empresa é gerida pela família até hoje, que está sempre presente 
no dia a dia do restaurante, garantindo, assim, junto com sua equipe, 
a qualidade proposta pela casa.

Qualidade esta que já rendeu vários prêmios à Spaghetti & Cia, 
como o de Melhor Restaurante Italiano do ES, concedido pela revista 
Veja; o  Certi� cado de Excelência Tripadvisor®; Melhor Lasanha do 
ES, concedido pela revista Veja; e Melhor Cozinha Italiana do ES - 
Prêmio Gourmet Vip.
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redução de vinagre balsâmico), Couvert Spaghetti & Cia (lascas de 
queijo parmesão, azeitonas pretas temperadas e manteiga de ervas), 
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Filé Mignon ao Vinho Tinto com Risoto de Parmesão (� lé mignon 
ao molho de vinho tinto e champignon com risoto de parmesão), 
Filé Mignon com Risoto de Funghi Sechi (� lé mignon na manteiga 
de ervas com risoto de funghi sechi), Ossobuco de Vitelo com Ri-
soto à Milanese (ossobuco de vitelo servido em seu próprio molho 
com risoto de açafrão e queijo parmesão), Pernil de Cordeiro com 
Ravióli de Aipim (pernil de cordeiro servido em seu próprio molho 
e ravióli de aipim salteado na manteiga com bacon) e Costeleta de 
Cordeiro com Risoto de Pêra (costeleta de cordeiro grelhado ao pesto 
de hortelã e castanha do Pará com risoto de pêra e queijo parmesão). 

Já o cardápio de peixes e frutos do mar oferece Spaghetti ao Frutos 
do Mar (spaghetti ao molho de tomate com caranguejo des� ado, lula, 
polvo e camarões médios e manjericão), Penne ao Molho de Camarão 
(penne ao molho rosado com creme de leite, camarões médios e 
manjericão), Filé de Peixe com Alcaparras e Risoto de Brócolis (� lé 
de peixe grelhado ao molho de alcaparras no azeite com risoto de 
brócolis), Mar Negro (linguine em tinta de lula, camarões médios e 
anéis de lulas salteados no azeite de alho com tomates frescos,

pimenta biquinho e manjericão) e Filé de Peixe com Ravióli 
de Banana da Terra (� lé de peixe grelhado ao molho de vinagre de 
banana com ravióli de banana da terra na manteiga), este último 
prato campeão do Festival Brasil Sabor.

Para � nalizar, a Spaghetti & Cia dispõe de uma variedade de 
sobremesas: Bola de Sorvete, Torta de Coco, Torta Paulista, Quin-
dim com Suspiro,  Creme de Papaya com Licor de Cassis, Banana 
Caramelada com Sorvete de Creme, Tiramissú e Petit Gateau de 
Chocolate com Sorvete de Creme. 

Para acompanhar essa maravilhosa refeição, a Spaghetti & 
Cia oferece excelentes rótulos de vinhos brancos, roses, tintos e 
espumantes.

Linha de congelados 
Praticidade e sabor! É isso que a Spaghetti & Cia oferece com a 

sua linha de congelados, que une o sabor artesanal de suas receitas 
com a praticidade do produto congelado.

Todos os produtos são confeccionados na fábrica da Spaghetti 
& Cia, utilizando ingredientes selecionados e sem a adição de con-
servantes, seguindo todos os padrões de higiene e limpeza exigidos, 
garantindo assim uma refeição saborosa, saudável e segura para seus 
clientes.

A linha de congelados Spaghetti & Cia conta com uma grande 
variedade de massas, prontas para aquecer e consumir, em embala-
gens com 600g, incluindo nhoque à bolonhesa, lasanha bolonhesa 
ao molho de queijo catupiry, lasanha de frango ao molho de queijo 

catupiry, canelone de ricota e espinafre ao molho rosado, canelone 
de presunto e queijo ao sugo, 
rondelli de frango ao molho 
rosado, rondelli de queijo ao 

molho rosado, ravióli de queijo ao sugo, capelete de frango à roma-
nesca e conchiglione de queijo, damasco e nozes ao sugo.

A linha de massas tradicionais, recheadas e pré-cozidas, inclui 
rondelli de espinafre c/ queijo e nozes, capelete de frango (massa 
não cozida), conchiglione de queijo, damasco e nozes, nhoque de 
batata, canelone de ricota e espinafre, canelone de presunto e queijo, 
rondelli de três queijos e de frango.

A linha de raviólis congelados é composta pelos sabores queijo 
pequeno, abóbora, aipim manteiga, banana da terra, batata baroa, 
polenta e queijo canastra, mussarela de búfala e limão siciliano, ricota 
e tomate seco, carne de vitelo, agnolotti de ricota e gorgonzola, ravióli 
de marreco, � go Rami, Parma e brie, queijo brie e pêra, de cordeiro 
e de cogumelos (shimeji/shitake/paris).

A linha de congelados da Spaghetti & Cia oferece, ainda, molhos 
e antepastos prontos para consumo em casa.  

www.spaghettiecia.com.br

652015 - Nº 20  PIZZAS&MASSAS64 PIZZAS&MASSAS  Nº 20 - 2015

C A N T I N A E M  D E S TA Q U E

champignon � ambados no conhaque), Ravióli Caprese (ravióli de 
mussarela de búfala e limão siciliano ao molho de tomate cereja e 
pesto de manjericão), Ravióli de Abóbora ao Molho Siciliano (tortelle 
de abóbora ao molho de tomate com linguiça calabresa moída e 
pimenta calabresa), Ravióli de Vitelo ao Molho Napolitano (tortelle 
de carne de vitelo, peito de frango e linguiça toscana ao molho de 
tomates frescos, azeitonas pretas e manjericão), Ravióli de Marreco 
ao Molho de Tangerina (ravióli de marreco na manteiga com sálvia 
fresca e redução de tangerina), Ravióli de Queijo Brie e Pera (ravióli 
de queijo brie e pera salteado na manteiga com sálvia fresca, chutney 
de manga e lâminas de amêndoas), Ravióli de Abóbora ao Creme 
de Gorgonzola e Nozes (ravióli de abóbora ao molho de queijo 
gorgonzola, creme de leite e nozes), Ravióli de Figo, Brie e Presunto 
de Parma (ravióli de � go rami, queijo brie e presunto de Parma sal-
teado na manteiga com sálvia fresca), Ravióli de Cordeiro ao Pesto 
de Hortelã (Ravióli de Cordeiro ao Pesto de Hortelã e Castanha do 
Pará), Trilogia de Cogumelos (ravióli de cogumelos shitake, shimeji 
e paris ao molho de queijo brie, creme de leite e raspas de limão),  
Ravióli de Banana ao Molho de Camarão (ravióli de banana da terra 
ao molho de camarões médios com tomates frescos, alcaparras e man-
jericão), Rondelli aos Três Queijos com Molho Rosado (rondelli de 
queijo mussarela, provolone e ricota ao molho rosado e manjericão), 

Canelone de Ricota com Espinafre ao Sugo (canelone de ricota e 
espinafre ao molho de tomate e manjericão), Capelete de Frango ao 
Molho Romanesca (capelete de frango ao molho branco com creme 
de leite, bacon, presunto, champignon, ervilha e manjericão), Agno-
lotti de Gorgonzola com Nozes e Champignon (agnolotti de ricota 
e gorgonzola ao molho branco com nozes e champignon � ambados 
no conhaque e manjericão).

No jantar, a Spaghetti & Cia também inclui em seu cardápio 
os risotos de Funghi Sechi e Queijo Brie (arroz arbóreo com funghi 
sechi e cubos de queijo brie); e de Camarão com Tomate Cereja 
(arroz arbóreo com camarões médios, tomate cereja e raspas de 
limão siciliano).

As massas servidas na Spaghetti & Cia também podem ser 
acompanhadas de carnes ou de peixes e frutos do mar. No cardápio 
de carnes, as opções incluem Peito de Frango ao Pesto de Hortelã 
com Linguine (� lé de peito de frango grelhado ao pesto de hortelã 
e castanha do Pará com linguine ao molho de tomates frescos e 
manjericão), Medalhão ao Molho Madeira com Ravióli de Queijo 
(medalhão de � lé mignon ao molho madeira com ravióli de queijo na 
manteiga), Filé Mignon ao Molho Funghi com Penne na Manteiga 
(� lé mignon ao molho de funghi sechi e creme de leite com penne 
na manteiga), Filé à Parmegiana com Spaghetti ao Alho e Óleo (� lé 
mignon à milanesa ao molho de tomate, queijo mussarela e orégano 
com spaghetti ao alho e óleo), Filé Mignon com Ravióli de Batata 
Baroa (� lé mignon com ravióli de batata baroa na manteiga de ervas), 
Filé Mignon ao Gorgonzola com Linguine na Manteiga (� lé mignon 
ao molho de queijo gorgonzola e creme de leite com linguine na 
manteiga e sálvia), Filé Mignon com Spaghetti à Carbonara (� lé 
mignon aromatizado com alho, orégano e sálvia com spaghetti à 
carbonara), Filé Mignon com Pappardelle ao Pesto (� lé mignon com 
pappardelle ao pesto de manjericão, nozes, queijo parmesão e azeite), 
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molho rosado, ravióli de queijo ao sugo, capelete de frango à roma-
nesca e conchiglione de queijo, damasco e nozes ao sugo.
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