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O Banana da Terra não existiria sem Paraty (RJ). A cidade e o restaurante 
estão em sintonia desde o começo. São 28 anos de nós.  
 
Temos uma missão na cidade que vai além de alimentar as pessoas. 
Através da nossa gastronomia, queremos te apresentar nossa história, 
cultura e biodiversidade. 
 
Nossa casa fica no coração do Centro Histórico. Situado num contexto 
tão importante que foi reconhecido como Patrimônio Histórico Mundial, 
pela Unesco. 
 
E esse título não é glamour. Ele é construção. É trabalho longo e de muita 
gente. É projeto de um futuro mais sustentável.  
 
Chegamos juntos até aqui, Paraty. Para ti, tanta gente trabalha 
pensando no legado, na história, na tradição e nos sabores.  
 
E o que virá nos próximos anos para Paraty e para o Banana?  
 
Não temos bola de cristal, mas nosso compromisso é grande. O Banana 
é de Paraty. E Paraty é do Banana. 
 
Convidamos você a conhecer nosso cardápio. Construído com muito 
carinho e tempo. Preste atenção. Há coisas que você só vai ter aqui. São 
pratos autorais desenvolvidos pela nossa chef Ana Bueno com 
ingredientes escolhidos com muito critério.  
 
Lembramos que os pratos são individuais. Dica: comece pelo couvert, 
mas não exagere nos pães – eles são deliciosos! Parta à entrada, siga 
para o prato principal e guarde um suspiro (ah!) para nossas sobremesas.  
 
Pode ter certeza de que ficamos muito felizes por te receber aqui! 
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      PARA COMEÇAR 
STARTERS 

 
 
 
Peixe do dia marinado com leite de tigre, perfume de coco e toque de cachaça envelhecida na 
amburana, batata doce assada, e crocante de quinoa                                                          R$ 68,00 
Fish marinated in sauce made with lime juice, ginger, pepper, onion, garlic and a hint of cachaça 
served with baked sweet potato  
 
Polvo em lâminas sobre tapenade e picles de cebola roxa picante sobre pão de fermentação 
natural                                                                            R$ 68,00 
Thin slices of octopus on ciabata bread with tapenade, red onions pickles with natural 
fermentation bread 
 
Salada de camarão e vegetais fescos e crocantes, creme de manga e chips de batata doce 
                                                                                         R$ 72,00 
Shrimp salad with fresh vegetables, mango cream and sweet potato chips 
 
 
Siri catado em duas versões, farofa e emulsão de pimenta de bico                              R$ 65,00 
Crab meat in two versions, with farofa and a cream made with sweet peppers 
 
Caldo de marisco com leite de coco e temperos brasileiros                              R$ 55,00 
Seafood soup with coconut milk and Brazilian spices 
 

Panelinha de camarão, lula e raspas de limão                                             R$ 59,00 
Shrimp and squid cooked in white wine and lime shavings 
 
Pastel de palmito pupunha com gema de ovo mole e molho agridoce                             R$ 42,00 
Deep fried heart of palm pastry with egg yolk and sweet pepper sauce 
 
Bolinhos de queijo com paçoca de banana e bacon e geleia de pimenta                 R$ 56,00 
Smoked cheesecakes with mashed bananas & bacon and pepper jelly 
 
Mini-burger de camarão com molho Deusa Verde, maionese, bacon, salada de tomate, folhas e 
batata chips                                                                                        R$ 58,00 
Small Shrimp burger with green sauce, lettuce, tomato, mayonnese and potato chips 
 
Salada de folhas da horta, tapioca de urtiga, castanha caramelada, nosso tomate seco e molho 
de melado de cana                                                                          R$ 58,00 
Salad with greens from the vegetable garden, melado sauce (a sauce made with sugar cane 
syrup), and urtiga tapioca (a wild herb), dried tomato and cashew nut 
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PEIXES E FRUTOS DO MAR 
FISHS AND SEA FOOD 

 
Lombo de peixe cozido em molho com especiarias da Mata Atlântica sobre purê de banana e 

crocante de pirão com arroz                                                                        R$ 142,00 
Fish loin cooked in spices of Mata Atlântica sauce, banana purée and rice and ‘pirão’ crunchy 
 
Filé de peixe ao forno com crosta de pimenta limão e risoto de palmito pupunha com azeite 
cítrico de agrião caiçara                                                                                                 R$ 139,00 
Fish filet with lemon pepper crust and heart palm risotto with citric olive oil and “caiçara” 
watercress and watercress oil 
 
Filé de peixe grelhado sobre lâminas de palmito, creme quente de baroa e molho de mostarda 
com mel e laranja                                                           R$ 137,00 
Grilled fish over thin slices of fresh hearts palm, mashed arracacha with mustard, honey and 
orange sauce 
 
Peixe cozido no vapor com gengibre, abóbora assada com canela, coalhada picante, pesto de 
coentro e semente de abóbora                                                                       R$ 137,00 
Steamed fish with hints of ginger, served with baked pumpkin with cinamon, curd with pepper, 
coriander pestoand pumpkins seeds  
 

Lombo de peixe selado com manteiga de alho, ervas e tucupi preto sobre arroz com banana 

assada e ninho de cebolas fritas                                                                       R$ 142,00 
Toasted fish with herbs and garlic butter over roasted bananas with onion crisps 
 
Polvo ao vinho, emulsão de páprica picante sobre purê de batata doce roxa e alho assado 

                                                R$ 145,00 
Octopus cooked in wine, with paprika mayonnaise, over a bed of mashed sweet potatoes with 
soft and sweet roasted garlic 
 
Camarões picantes com curry vermelho e flambados na cachaça sobre arroz negro e sua telha, 
picles de manga e queijo de cabra                                                                                    R$ 148,00 
Prawns with red curry, olive oil and flambéed in cachaça, black rice with mango salad 
  
Camarões ao creme fresco e vinho do Porto e arroz de castanha                            R$ 142,00 
Prawns in fresh whipping cream and Porto wine sauce, served with cashew nut rice 
 

Peixe e camarões sobre purê de aipim com juçaí, molho de coco, gengibre, abacaxi, pimenta, 

espinafre e coco fresco                                                                        R$ 139,00 
Fish and prawns with creamy yucca and coconut sauce with ginger, pineapple, pepper, spinach 
and a coconut 
 
Tagliolini de açafrão da terra com mariscos, alho e cítricos                             R$ 125,00 
Turmeric tagliolini with mussels, garlic and lemon 
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VEGETARIANO E VEGANO 
VEGETARIAN AND VEGAN 

 
 
Moqueca de palmito pupunha com pimenta de bico, terrina de banana e farofa de alho

                                                                                                    R$ 115,00 
Heart of palm, sweet peppers stewed in coconut milk and dendê (Brazilian palm oil) served with 
banana terrine and “farofa” (fried manioc flour with garlic) 

 
Berinjela fermentada, pure de baroa com tucupi, molho tarê, farofa de castanhas e coco e 
taioba rasgada                                                                                                                             R$ 108,00 
Fermented eggplant, baroa puree with tucupi, tare sauce, chestnut and coconut and coconut 
flour and torn taioba 

 
 
 

AVES E CARNES 
BEEF AND POULTRY 

 
 
Mignon com molho de pimento verde, farofa de cacau, arroz moderno e cebola assada  

                                                                          R$ 135,00 
Fillet mignon with poivre sauce, served with modern rice with flavored butter vegetables, cocoa 
crumbs and baniwa pepper 
 
 
Rabada desfiada, pure de banana e emulsão de gorgonzola, polenta frita e broto de agrião 
                                                             R$ 128,00 
Stewed ox tail with gorgonzola cheese served with mashed banana and watercress 
 
 
Costeleta de cordeiro, molho com vinho, azeitona, pimenta e limão sobre purê de cará, creme 
de taioba e toque de cumarú                                                                                    R$ 145,00 
Lamb chops with pepper, black olives, lime shavings, mashed yam, taioba cream and cumaru hint 
 
 
Barriga de porco pururuca, purê de abacaxi, molho de porco, farofa de farinha de milho e couve
                                                             R$ 132,00 
Baked Pork Belly in its own juices, mashed pineapple with corn flour “farofa” 
 
Coxa e sobrecoxa de pato e seu molho com ravióli de queijo com banana e folhas de jambú 
pesto de castanha do Pará com laranja                                                                      R$ 137,00 
Duck thigh served in its juices with a hint of curry, cheese and banana ravioli and jambu leafs, 
Brazil nut and orange pesto 
 
Frango orgânico assado, gnocchi de batata e pesto de ora-pro-nóbis servido com crocante de 
bacon                                                                                                                              R$ 125,00 
Baked organic chicken with potato gnocchi and ora-pro-nóbis pest, served with bacon crisps 
 

 



  

Carta de vinhos: consulte o garçom 
Valores sujeitos a alterações 

www.restaurantebananadaterra.com.br 
Siga nossas redes sociais: @restaurantebananadaterra 

 

SOBREMESAS 
DESSERTS 

 
Torta quente de banana, calda de vinho do Porto, farofa de castanha de caju, crème anglaise e 
sorvete de canela                                                                                                    R$ 52,00 
Warm banana pie served with, anglaise cream, cinnamon ice cream and warm Porto wine sauce 
 
Bolo de coco, sorvete de abacaxi com gengibre e cocada de pimenta e praliné crocante 

                                                                                                    R$ 49,00 
Coconut iced cake with pineapple and ginger ice cream and coco sweets with pepper  
 
Mousse de chocolate amargo com fava de Aridan e flor de sal, torta de chocolate, coulis de 
frutas vermelhas                                                           R$ 52,00 
For chocolate lovers – chocolate mousse with chocolate pie cubes and mashed red berries 
 
Sonho de aipim recheado de goiabada e queijo cremoso e sorvete de goiaba sobre cama de 
algodão doce                                                                                                   R$ 52,00 
Brazilian yucca dumpling filled with guava jam and cream cheese, served with guava ice 
cream 
 
Doce de abóbora com sorvete de coco e zabaglione de licor de cachaça Paratiana 
                                                                                       R$ 46,00 
Sweet pumpkin compote with coconut sweets, coconut ice cream and crunchy coconut bits 
  
Sundae caseirão, com caldas toffee e de chocolate com castanhas                                     R$ 48,00 
Home made sundae with toffee and chocolate cream with cashew nuts 
 
Cubos de frutas ao perfume de laranja, especiarias e cachaça com sorvete de iogurte R$ 48,00 
Tropical fruit cubes scented with orange, cachaça, spices and frozen yoghurt 
 
Café gourmet com 5 mini-docinhos                               R$ 52,00 
Gourmet coffee with five Brazilian sweets 
 
Explosão da Mata Atlântica - Sorvete de manga e maracujá, biscoito de cachaça com pacová, 
praliné cítrico e geleia e caramelo de cambuci                                                                        R$ 48,00 
Explosion of the Atlantic Forest – mango and passion fruit icecream, cachaça biscuit with 
pacová, citrus praline and jelly and caramel from cambuci 
 
 
Banana, paçoca de amendoim da casa e sorvete de doce de leite                                     R$ 52,00 
Bananas cooked with milk caramel ice cream covered with groundpeanuts 
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PARA BEBER 
VIRGIN COCKTAILS & OTHERS 

 
 

Virgin Mary       R$ 21,00 
Suco de tomate temperado, pimenta, limão e molho inglês 
Tereré de Paraty      R$ 18,00 
Mate com gengibre, abacaxi e buriti 
Barão do Rio       R$ 16,00 
Café gelado com rapadura e infusão de capim santo 
Açucena       R$ 21,00 
Calda de frutas vermelhas com especiarias, limão e espuma de gengibre 
Sucos         
Laranja, abacaxi, maracujá e limão                 R$ 15,00   
Frutas vermelhas      R$ 21,00 
Água        R$   6,50 
Com e sem gás  
 
 

DRINKS DO BANANA 

 
Banzeiro       R$ 34,00 
Cachaça amburana, limão, 20 ml vinho tinto e espuma de gengibre 
Azuladinho       R$ 35,00 
Gin Bombay com infusão de flor de ervilha borboleta, limão, xarope de ervas e espumante  
Perfume da floresta      R$ 36,00 
Jerez, Bacardi 8 anos, Carpano Bianco, Bitters e aromas 
Caprese drink                    R$ 25,00 
Vodka, suco de limão, tomates cereja, manjericão 
Sertão        R$ 31,00 
Bacardi 4 anos, Jerez Tio Pepe, hortelã, purê abacaxi, rapadura ralada, lances de Angostura  
Despacito       R$ 34,00 
Tequila Jose Cuervo Tradicional (100% agave), grapefruit, mate e mel 
Mel de cacau, uau!      R$ 38,00 
Whisky, mel de cacau, limão e Carpano Clássico 
 

CAIPIRINHAS 
com Cachaça Paratiana, Vodka nacional / importada, ou saquê 

[consulte o garçom] 
 
Caipirinha tradicional                    R$ 26,00 
Limão ou maracujá 
Cajuana       R$ 32,00 
Cajú e limão 
Flor do Mar       R$ 28,00  
Limão, laranja, maracujá, soda e Curaçao 
Frutas vermelhas       R$ 28,00 
Mix de frutas vermelhas 
Tangimix       R$ 28,00 
Tangerina e folhas de manjericão 
Jorge Amado                    R$ 26,00 
Cachaça Gabriela, maracujá e limão 
 

 



  

Carta de vinhos: consulte o garçom 
Valores sujeitos a alterações 

www.restaurantebananadaterra.com.br 
Siga nossas redes sociais: @restaurantebananadaterra 

 

CLÁSSICOS 
 
 

Aperol Spritz       R$ 32,00 / R$ 98,00  
Aperol, água com gás e espumante 
Bloody Mary       R$ 31,00   
Vodka Stolichnaya, suco de tomate temperado, limão, pimenta e molho inglês 
Old Fashioned                     R$ 29,00 
Borubon, Angostura bitters, água com gás e mel  
Margarita       R$ 27,00 
Tequila José Cuervo Tradicional, Cointreau, limão e sal na borda da taça 
Mojito                      R$ 28,00 
Rum Bacardi branco, limão, hortelã e água com gás 
Moscow Mule                    R$ 31,00  
Vodka Stolichnaya, limão, espuma de gengibre  
Negroni        R$ 36,00   
Gin Bombay, Campari e Carpano 
Sangria                     R$ 27,00 / R$ 98,00 
Vinho tinto, água tônica, canela, laranja, abacaxi, anis estrelado, maçã e gelo 
Clericot          R$ 27,00 / R$ 98,00 
Vinho branco, água tônica, frutas vermelhas, maçã, laranja anis estrelado, hortelã e gelo 
 

 
TONICS & HIGHBALLS 

 
Cello Spritz        R$ 32,00 
Limoncello, água com gás e espumante brut 
Extrakt Tonic         R$ 30,00 
Absolut Extrakt, água tônica, twist grapefruit  
Gin & Tonic         R$ 32,00 
Gin Bombay, água tônica, limão e zimbro 
 
 

WHISKY PREMIUM | DOSE 
 
Jonnie Walker Black Label 12 anos                    R$ 41,00 
Chivas Reagal 12 anos                                                              R$ 34,00 
Bourbon Jack Daniels                                                                R$ 38,00 
Buchanan´s 12 anos                                                                  R$ 38,00 
Grant´s 12 anos                                                        R$ 45,00 
Swing 15 anos                                                                      R$ 85,00 
Royal Salut 21 anos         R$ 142,00 

 

WHISKY | DOSE 
 
Johnnie Walker Red Label 8 anos     R$ 31,00 
Black White                                                                                                        R$ 26,00 
J  &  B                                                                                                                  R$ 26,00 
Curtty Sark 8 anos                        R$ 26,00 
Jim Beam                                                                              R$ 28,00 
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GIM | DOSE 
 
Bombay Sapphire Dry London                                                 R$ 28,00 
Befeeter London Dry                                                            R$ 26,00 
Vitória Régia                                                                                                     R$ 22,00 
Martin Millers                                                                                                   R$ 51,00 
Tanqueray Dry                                                                                  R$ 28,00 
 

 

RUM | DOSE 
 
Bacardi Oro                                                                                          R$ 22,00 
Bacardi Prata                                                                                        R$ 22,00 
Havana Club Anejo 7 anos                                                                  R$ 36,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#RestauranteBananaDaTerra 
#BananaDoSeuJeito 

#AnaBuenoAna 
#ParaTiAna 

#Paraty 

 
 

 
 


