
COMIDINHAS para compartilhar
Chips de batata doce              15
Lâminas de batata sequinhas, perfeitas para acompanhar seu drink.

Batata Rústica do Chico      26
Batatas fritas com casca acompanhadas da deliciosa maionese 
LIL’square.

Dadinhos de tapioca    Dadinhos de tapioca          26
Crocantes por fora, feitos com queijo coalho, acompanham molho de 
pimenta agridoce.
Pastéizinhos da Vila       27
Porção com oito pastéizinhos recheados de carne no delicioso estilo das 
empanadas argentinas.
Los Nachos del Pablito              31
Nachos frescos servidos com sour cream, guacamole (sazonal), cheddar Nachos frescos servidos com sour cream, guacamole (sazonal), cheddar 
e chilli do Bin.
Bruschettas do Rafa       31
Cinco bruschettinhas de mussarela de búfala, tomate italiano e manjer-
icão com um fio de azeite grego.
Tostadas de Brie, Jamón y Miel            31
Cinco tostadas com queijo brie derretido, jamón e um toque especial de 
mel. 
Brie Delicious        35
Não deixe de experimentar o nosso queijo brie envolto em massa 
folhada, feito no forno, com saborosa geléia de damascos e 
amêndoas laminadas. 

SANDUÍCHES
Square burger               35
Hambúrguer de fraldinha com queijo cheddar, bacon crocante, alface. Acompanha batatas rústicas do Chico e 
maionese LIL’square.

Veggie Wrap                33
PPara quem não é fã de carne, nosso Veggie Wrap é perfeito! É feito na massa fina de trigo com fatias de abo-
brinha, berinjela e shitake, queijo parmesão e saboroso pesto de manjericão fresco. 
Acompanha salada ou  batatas rústicas do Chico.

À milanesa do Andersin              33
Delicioso hamburger de frango empanado, alface americana e maionese de pimenta caiena.  
Acompanha batatas rústicas do Chico.

OS PRATOS FRIOS DO LIL’
Ceviche do Pai Grécia              33
Cubos de salmão temperados à moda dos Chefs com cebola roxa, limão, pimenta e azeite grego, servidos com 
chips crocantes de batata doce.

Steak Tartare                39
Delicioso tartare de filet mignon preparado à moda dos Chefs. Servido com salada verde ou batatas rústicas do 
Chico.

QUER UM DOCE ?
LILIL’ brigadeiro               12
Um dos melhores brigadeiros de colher que você já comeu, servido com amêndoas laminadas.
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