desde 1975

T R A DI ÇÃ O & CR I A ÇÃ O
O Navegador passou por muitos momentos nos últimos quarenta anos. Com o passar dos anos, foi encontrando um lugar especial
dentro da identidade que hoje comemora: um restaurante de comida brasileira sustentável.
Isto significa conhecer quem cultivou os alimentos e quem os processou, viajar para os locais de produção,
mesmo que isso exija deslocamentos longos.
Temos como meta comprar direto dos agricultores familiares, o que nem sempre é fácil. Buscamos um conhecimento maior das
dificuldades e tentamos, como parceiros, ajudá-los a trazer para nossa mesa alimentos com história e geografia,
além do saber dos povos do campo.
Quem ganha é quem senta à mesa do Navegador e pode se deliciar com farinhas d’água e polvilhada, queijos tradicionais
de leite cru, palmitos pupunha, castanhas do Brasil, pimenta rosa, vegetais orgânicos colhidos de véspera e tantas coisas
mais garimpadas nesse nosso país imenso.
Tradição e criação, lado a lado, para que a riqueza da nossa cultura seja (re)conhecida por todos.
Chef Teresa Corção

COUVERT
17

Pão de queijo Navegador com polvilho orgânico, queijo meia cura mineiro, grissinis variados de mandioca, manteiga, torradas, ciabatta integral
orgânica, beijus caseiros, patê de foie orgânico da casa com chutney de
frutas, azeite de manjericão, caldinho sustentável do dia.
16 10
9
2

O PRATO NOSSO DE CADA DIA
64

Segunda-feira: Espeto de peixe do dia salteado no azeite extravirgem,
cuscuz amazônico de farinha d’água, molho de moqueca e espaguete de
legumes. 15 2
Terça-feira: Cozido orgânico com carnes, embutidos e vegetais da
estação produzidos pelos agricultores orgânicos do estado do Rio de
Janeiro, pirão de farinha artesanal de mandioca. 2 17
Quarta-feira: Frango caipirinha assado com rodelas de limão
deglaçado com Cachaça da Quinta (orgânica), servido com batatas
cozidas no próprio molho, farofa de ovo caipira e cheiro verde.
9
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17
Quinta-feira: Costelinha de porco marinada no vinho branco com
gengibre, cozida e assada no melado com mostarda, servida sobre
tropeiro de feijão mulatinho, toucinho, farinha d’água, linguiça, banana,
ovos caipiras e couve orgânica. 15
7
2
Sexta-feira: Feijoada Sustentável feita com feijão dos pequenos
produtores locais(a cordepende da época), carnes e embutidos variados
cozidos de véspera, servida com farinha de Copioba torrada, torresmo
caseiro, laranja, couve orgânica e arroz branco. 2 17

PRATOS LEVES
S.O.S. – SALADA ORGÂNICA SUSTENTÁVEL
2
21 35
Feita com verduras e legumes do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas
(CCFO) e de outros produtores do Estado do Rio, vinagrete orgânico e
toque de pesto de rama de cenoura.
SALADA CAIPIRA CAESAR
2
10
7
16
35
Salada clássica de folhas orgânicas, lascas finas de queijo
da Serra do Salitre, ovo caipira pochê, toque de molho aioli
e bijus crocantes.

MASSAS

Aves

NHOQUE DE BATATA DOCE COM MOLHO
DE QUEIJOS E DE TOMATES
10
52
Pequenos nhoques feitos com batata doce assada, aos
molhos de requeijão, queijo da Serra do Salitre e de tomates
assados e secos.

ARROZ DE PATO 6
71
Receita tradicional portuguesa com pato orgânico assado, cozido com
arroz no próprio molho com cenouras, paio e louro.

Peixe, crustáceos e frutos do mar

Vaquinha Atolada	
85
Receita tradicional com musculo e aipim cozido com azeite, alho, cebola,
alecrim, louro vinagre de caqui e cerveja artesanal.
Nós fazemos parte da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança.
Ao saborear esta nossa sugestão, você ganha um prato de cerâmica
para a sua coleção.

Atum, gergelim & salada de folhas orgânica,
dois molhos 2
73
Filé de atum fresco, levemente grelhado com crosta de gergelim
de duas cores, ao molho teriyaki, salada verde com ervilhas de
wassabi, algas hijiki carameladas no shoyo macrobiótico e vinagrete
de laranja, cenoura e gengibre.
PEIXE COM CROCANTE DE CASTANHAS DO BRASIL 19 2 73
Filé do peixe do dia com crocante de mix de castanhas
brasileiras. Acompanha legumes orgânicos, purê de batata
baroa e alho assado.
TERRA BRASILIS 3
73
Peixe do dia grelhado no azeite extravirgem, servido sobre purê
de banana com aipim, pétalas de palmito pupunha e cubos de
tomate confit.
PEIXE AO PORÓ
73
Peixe do dia grelhado no azeite, molho de creme de leite, alhoporó, manteiga de camarão e espumante, crocante de alho-poró,
tomatinho cereja confit e arroz de gergelim de duas cores.
BACALHAU NA NUVEM DE MANDIOCA 7
84
Bacalhau confit no azeite extra virgem em cama de alho, louro e
cebola, servido sobre musseline de aipim, molho aioli do cozimento
do bacalhau e tomates cereja confit.
PANELINHA DE MOQUECA PARAENSE 15
7
73
Peixe do dia, camarão VG, ovo caipira, tucupi artesanal, cebola,
alho, tomate, coentro e azeite. Servido com arroz branco e pirão
de farinha de mandioca de Bragança, Pará.
CAMARÕES E VIEIRAS NO ESPAGUETE PUPUNHA 3 2
80
Camarões e vieiras ao molho de espumante, manteiga de camarões,
espaguete de palmito pupunha, alho, cebola, toque de creme de leite,
tomate cereja confit e pesto de manjericão.

CARNES

MILANESA E SALADA DE BATATAS 7
58
Bife fino de alcatra à milanesa de farinha de milho, salada de batatas com
maionese feita na casa com ovos caipiras, mostarda escura e cebola roxa.

PICADINHO AO NAVEGADOR 17
7
21
69
Filé cortado na faca em pequenos cubos, bacon, molho da própria carne,
toque de coentro. Acompanha farofa de farinha de copioba na manteiga
e alho, banana frita, ovo caipira pochê, arroz branco e caldinho de feijão.
CARNE SECA À NOSSA MODA
58
Carne seca desfiada coberta com anéis de cebolas, aipim frito,
creme de abóbora, arroz e caldinho de feijão.
PICANHA LOS HERMANOS 2 17
79
Carne uruguaia grelhada na brasa no sal grosso de ervas, molho
chimichurri com ervas frescas, batatas fritas rústicas e farofa de
cebola queimada.
NOSSO FILÉ AU POIVRE 8
72
Clássico filé mignon com pimenta-do-reino em grão, flambado na
cachaça artesanal envelhecida. Acompanha purê de batata e alho assado.

sobremesas
Carrinho de Doces	
Sobremesas todas feitas na casa - consulte seu garçon.

20

ARROZ NEGRO DE POLVO E BRÓCOLIS 10
75
Arroz negro de polvo no vapor,molho e pétalas de tomate, leve toque de
queijo meia cura sobre creme de brócolis.

Endereço: Av. Rio Branco,180/ 6ª andar/ Tel:22626037 – Metrô Carioca - Horário de funcionamento: das 11:30h às 15:30h. Reservas para o restaurante: contatos@onavegador.com.br ou 2262-6037. EVENTOS DIURNOS Almoços reservados para 30 pessoas (varanda)
ou 150 pessoas (anexo) com teleconferência opcional. EVENTOS NOTURNOS Casamentos, aniversários e eventos corporativos para até 450 pessoas. Informações:eventos@onavegador.com.br Dress code: O clube naval não permite a entrada de pessoas usando
shorts, camiseta regata e chinelos. Formas de pagamento: dinheiro,cartões Visa e Redecard Sócios do Clube Naval têm 30% de desconto no pagamento à vista no restaurante e 5% nos eventos noturnos TELEFONES ÚTEIS Disque denúncia 2253-1177 - Defesa do
consumidor 2262-7638 / Procon 2206-9763 - Fiscalização sanitária - (reclamações e denúncias) 2503-2280 e 2506-2204 www.onavegador.com.br *Por conta da sazonalidade, alguns produtos poderão ser substituídos, sempre com o mesmo critério de seleção.

Este cardápio será doado às comunidades de reciclagem de papel.

Orgânico

Veja o mapa no verso

Mapa de produtos especiais
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1

Brotos - Verde Orgânico, Fátima Anselmo, Petrópolis, Rio de Janeiro

2

Legumes e verduras - Sítio Tapera, Sítio Cachoeira, Associação de
Produtores Orgânicos de Três Picos, Quitanda Natural e Manacá,
Circuito Carioca de Feiras Orgânicas (CCFO) da Região Serrana,
Petrópolis e Teresópolis, Rio de Janeiro
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11	Doce de leite de Viçosa - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa,
Minas Gerais
12	Goiabada Zélia - Ponte Nova, Minas Gerais
13

Café orgânico - Danza, sul de Minas Gerais

3
Palmito pupunha - Quitanda Natural, Anita Santoro, Silva Jardim,
	Rio de Janeiro

14	Farinha polvilhada - João Manoel do Nascimento, Palhoça,
Santa Catarina

4

Queijo de cabra - Capril Rancho Grande, Nova Friburgo, Rio de Janeiro

5

15	Farinha d’água e tucupi - Benedito Batista e Carlito Batista,
Bragança, Pará

Champignon Paris e Portobello – Fazenda Velha, Itatiaia, Rio de Janeiro

6

Pato - Selo Verde, Marcelo Britto, Petrópolis, Rio de Janeiro

7

Ovos caipiras - Fazenda Nossa Senhora das Graças, José Guilherme
dos Santos, Três Rios, Rio de Janeiro

8

Cachaças artesanais associadas à APACERJ, Cachaça da Quinta,
Werneck, etc, Rio de Janeiro

9	Frango - Korin, Atibaia, São Paulo
10

Queijo meia cura - João Melo, Serra do Salitre, Minas Gerais

16	Farinha de trigo e polvilho - Biorgânica, Mauro Reich, Realeza, Paraná
17	Farinha de copioba - Rafael Gomes, Santo Antônio de Jesus, Bahia
18	Azeite de dendê - Adiel Santos, Valença, Bahia
19

Castanha de caju - Coopercaju, Serra do Mel, Rio Grande do Norte

20

Pimenta rosa - Associação Aroeira, Piaçabuçu, Alagoas

21

Agroprata - vinagre de caqui e banana, Parque Estadual da Pedra
Branca, Rio de Janeiro

