
Este cardápio será doado às comunidades de reciclagem de papel.

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.

S.O.S. – SALADA ORGÂNICA & SUSTENTÁVEL DA SEMANA                                        37
Feita com verduras frescas, legumes orgânicos assados dos produtores do Circuito Carioca 
de Feiras Orgânicas (CCFO) e fruta da estação, queijo de pequenos produtores locais, 
vinagrete orgânico de mel. 1 • 2 • 5 • 10 

SALADA CAIPIRA CAESAR 37
Salada clássica de folhas orgânicas, lascas finas de queijo da Serra do Salitre, ovo caipira 
pochê e toque de molho aiolli, torradas integrais. 2 • 7 • 10 • 16 

OMELETE DE QUEIJO ARTESANAL E COGUMELOS ORGÂNICOS 37
Omelete de ovos caipiras, mix de queijo meia cura artesanal do dia, cogumelos orgânicos, 
tomates confit, toque de pimenta dedo de moça e cheiro verde. Acompanha ervas e folhas 
orgânicas. 2 • 7 • 10

FLOR DE NHOQUE DE RICOTA E QUEIJOS BRASILEIROS, ERVAS, 
MOLHO DE TOMATES ASSADOS 52
Nhoques leves feitos com ricota e queijos meia cura artesanais e ervas da estação, ao 
molho de tomates assados com toque de pesto. 2 • 10 • 28 

CARBONARA OLVG 62
Espaguete pupunha ao molho de gemas caipiras, creme de leite, queijo curado, azeitonas 
pretas desidratadas e cogumelos de Paris frescos.  3 • 5 • 7 • 10

TUTU CAIPIRA 62
Tutu de feijão feito com farinha artesanal polvilhada de Santa Catarina, coberto com molho 
de tomates, cebola, alho-poró e aipo, com ovo caipira estalado na manteiga e crisp de couve 
orgânica mineira.  2 • 7 • 17

ATUM, GERGELIM & SALADA DE FOLHAS ORGÂNICAS 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. 2 • 30

PEIXE DE BRAGANÇA                                                                                                       78
Espeto de peixe do dia salteado no azeite extravirgem, cuscuz amazônico de farinha d’água, 
molho de moqueca e espaguete de legumes assados. 12 • 15 • 28

PEIXE COM CROCANTE DE CASTANHAS DO BRASIL 73
Filé do peixe do dia com crocante de mix de castanhas do Pará, castanha do cajú e barú. 
Acompanha legumes orgânicos assados, purê de batata baroa e alho. 19 • 24 • 31

TAPIOCA ROSA DE VATAPÁ 85
Tapioca de polvilho orgânico e sumo de beterraba orgânica, recheada de vatapá leve.
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. 2 • 16 • 19   

TERRA BRASILIS 73
Peixe do dia grelhado no azeite extravirgem, servido sobre purê de banana com aipim, 
pétalas de palmito pupunha, salteadas no azeite e cubos de tomate confit. 3 • 21 • 28

PEIXE AO CRISP DE PORÓ 73
Peixe do dia salteado no azeite, redução de vinho espumante, molho de alho-poró, creme 
de leite, manteiga de camarão e tomatinho cereja confit. Acompanha arroz de cúrcuma. 
2 • 23 • 27 28  

PEICHIMICHURRI PANC DA ECOCHEF ANA SALLES 73
Filé de peixe do dia, molho chimichurri de PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), 
creme de verduras orgânico e batatinhas carameladas na manteiga e mel de Friburgo. 2 • 26

PANELINHA DE MOQUECA PARAENSE 73
Peixe do dia, camarão VG, cebola, alho, tomate, coentro, azeite extravirgem, ovo caipira, 
tucupi artesanal, leite de castanhas do Pará. Acompanha arroz branco e pirão de farinha 
polvilhada de Palhoça, Santa Catarina. 2 • 7 • 15 • 28 

ARROZ NEGRO DE POLVO E BRÓCOLIS 75
Polvo, tomate, toque de queijo meia cura, arroz negro, servido sobre creme de 
brócolis. 2 • 10

BACALHAU NA NUVEM DE MANDIOCA 84
Bacalhau confit no azeite extravirgem em cama de alho, louro e cebola, servido sobre molho 
de tomate confit, azeitonas pretas e alcaparras, musseline de aipim, molho aiolli  de ovos 
caipiras do cozimento do bacalhau e tomates cereja confit. 7 • 28

CAMARÕES E VIEIRAS NO ESPAGUETE PUPUNHA 88
Camarões e vieiras da Ilha Grande, salteadas no azeite extravirgem, alho, cebola, manteiga de 
camarões, toque de vinho branco e de creme de leite, tomate cereja confit, espaguete pupunha 
e pesto de manjericão. 2 • 3 • 27 • 28 • 29

FRANGO TAPENADE 62
Filé de frango orgânico marinado no açafrão da terra e grelhado. Servido com massa italiana 
capeline, com molho tapenade de azeitonas pretas e alcaparras, brunoise de legumes do dia.  
2 • 9 • 23 

ARROZ DE PATO À PORTUGUESA 71
Receita tradicional portuguesa com pato orgânico assado, arroz cozido no próprio molho 
do pato com cenouras, repolho, paio e louro, coberto com lascas finas de pato orgânico 
defumado. 2 • 6

PICADINHO AO NAVEGADOR 69
Filé cortado na faca em pequenos cubos, bacon, molho da própria carne e toque de coentro.
Acompanha farofa de cebola de farinha de copioba, alho, banana frita, ovo caipira pochê, 
arroz branco e caldinho de feijão. 7 • 17 • 21

PICANHA LOS HERMANOS                                                                                               79
Carne uruguaia grelhada na brasa no sal grosso de ervas, molho chimichurri com ervas 
frescas e P.A.N.C.s, batatas fritas rústicas e farofa de cebola. 2 • 17

CARNE SECA À NOSSA MODA 62
Carne seca desfiada e salteada, coberta com anéis de cebolas, aipim frito, sobre creme de 
abóbora, arroz e caldinho de feijão. 2

NOSSO FILÉ AU POIVRE 75
Clássico filé mignon com pimenta-do-reino em grão e molho de cozimento lento da 
própria carne, flambado na cachaça artesanal envelhecida. Acompanha purê de batata e 
alho assado.  8

BBFAFF 75
Pequenos bifes de mignon, salteados na manteiga, batatas fritas no azeite, arroz, feijão e 
farofa de cebola. 17 

SOBREMESAS
18

Nossas sobremesas são todas feitas na casa ou comprada de produtores artesanais. 
Peça o carrinho e consulte seu garçon.

COUVERT
15

Pão de queijo O Navegador com polvilho orgânico, queijo meia cura da Serra do Salitre ou do Serro de Minas, grissinis variados de mandioca, manteiga, torradas de pão árabe com
zaatar, ciabatta integral orgânica feita na casa, patê de foie orgânico com geléia de jabuticaba ou chutney de frutas, azeite extravirgem dos pampas gaúchos, caldinho sustentável do
dia (pode ser de P.A.N.C.s.- plantas alimentícias não convencionais ou legumes da época). 2 9 10 16 22 

O PRATO NOSSO DE CADA DIA
72

SEGUNDA-FEIRA: Peixe do dia assado no azeite extravirgem, servido com espaguete de legumes orgânicos e molho de tomate e manjericão. 2 • 28 

TERÇA-FEIRA: Costelinha de porco da Ecochef Ana Ribeiro marinada no vinho branco com gengibre, cozida e assada no melado com mostarda, servida sobre tropeiro de feijão da 
época, toucinho, farinha d’água, linguiça, banana, ovos caipiras e couve orgânica. 2 • 7 • 15

QUARTA-FEIRA: Cozido de vegetais orgânicos da estação, ovo caipira, produzidos pelos agricultores do Estado do Rio de Janeiro, com carnes e embutidos, pirão de farinha de mandioca 
polvilhada de Santa Catarina. 2 • 7 • 14

QUINTA-FEIRA: Torta Capixaba da Regina, receita tradicional com bacalhau, palmito, cebola, alho, cheiro verde, coentro, colorau artesanal, azeite extravirgem, ovos caipiras, servida na Panela 
das Goiabeiras do Espírito Santo, patrimônio imaterial brasileiro. 3 • 7 • 25 • 28 

SEXTA-FEIRA: Feijoada tradicional de feijão da época, carnes e embutidos variados cozidos de véspera, servida com farofa de cebola, com farinha de copioba e torresmo, tartar de laranja, 
couve orgânica no azeite extravirgem, arroz branco, molho de pimentas orgânicas da casa.  2 • 17 • 28
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1 Brotos - Verde Orgânico, Fátima Anselmo, Petrópolis, Rio de Janeiro - (21) 98899 9091.  
 sitioverdeorganico@gmail.com
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 - (21) 99804 2345. 
 contato@manaca.eco.br | contatoquitanda@gmail.com
3 - Palmito Pupunha - Quitanda Natural, Anita Santoro, Silva Jardim, Rio de Janeiro
 (21) 99804 2126. contatoquitanda@gmail.com
4 Queijo de Cabra - Capril Rancho Grande, Nova Friburgo, Rio de Janeiro
 (22) 2542 1594 | (21) 99649 5359 | (22) 99212 9064. caprilranchogrande@gmail.com
5 Cogumelos Paris e Portobello  - Fazenda Velha, Itatiaia, Rio de Janeiro 
 (21)  2498 2213. amanda@cogumelosjiroco.com.br | rio@cogumelosjiroco.com.br
6 Pato - Selo Verde, Marcelo Britto, Petrópolis, Rio de Janeiro (21) 2585 2717 | (21)  3890 0546.
 patoseloverde@gmail.com
7 Ovos Caipiras - Fazenda Nossa Senhora das Graças, José Guilherme dos Santos,
 Três Rios, Rio de Janeiro (24) 2258 2167
8 Cachaças Artesanais - associadas à APACERJ, Cachaça da Quinta, Werneck,
 etc, Rio de Janeiro - (24) 99298 9900 | (24) 99298 9998 | (24) 99298 9992. 
 contato@cachacadaquinta.com.br
9 Frango - Korin, Atibaia, São Paulo - (21) 99869-5838. eduardo.korin1@gmail.com
10 Queijo Meia Cura - João Melo, Serra do Salitre, Minas Gerais - Queijo Meia-Cura
  Serra do Salitre  - João  (34) 9961 2284 | 9194-5470 (joaomelo@serratradicao.com.br). 
11 Doce de Leite de Viçosa - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais
 (21) 2611-2903. comercial@casatevere.com.br
12 Goiabada Zélia - Ponte Nova, Minas Gerais - (21) 2611-2903. comercial@casatevere.com.br
13 Café Orgânico - Danza, sul de Minas Gerais - (21) 98107 2137. 
 Leandro.vargas@brasilespresso.com.br
14 Farinha Polvilhada - João Manoel do Nascimento, Palhoça, Santa Catarina
 (48) 9953 0235.
15 Farinha D’água e Tucupi - Benedito Batista e Carlito Batista, Bragança, Pará

 Seu Bené (91) 99629-8144 | Valdinei (91) 98410-4536
16 Farinha de Trigo e Polvilho  - Biorgânica, Mauro Reich, Realeza, Paraná
 (48) 9953 0235. comercial@biorganica.com.br
17 Farinha de Copioba - Rafael Gomes, Santo Antônio de Jesus, Bahia
 (71) 8122-2733 | (71) 3369-3014.
18 Azeite de Dendê - Adiel Santos, Valença, Bahia - (71) 8122 2733 | (71) 3369 3014.
19 Castanha de Caju - Coopercaju, Serra do Mel, Rio Grande do Norte - (84) 3334-0076  
 (84) 8846-6114 | coopercajurn@hotmail.com 
20  Pimenta Rosa - Associação Aroeira, Piaçabuçu, Alagoas - (82) 3338.3644 | (82) 3338.9607.
21 Agroprata - Vinagre de caqui e banana, Parque Estadual da Pedra Branca, Rio de Janeiro
 (31) 2394-1246 | (31) 99126-0102. agroprata@gmail.com
22 Geleia de Jabuticaba - Delicias da Serra - Vassouras - Rio de Janeiro (24) 9 9967 9456.
 tizavidal@yahoo.com.br
23 Açafrão da Terra (Cúrcuma) -  Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa -  
 Mara Rosa, Goiás - (62) 3366 2045 | (62) 9965-2030. cooperacafrao@gmail.com 
24 Barú - Promessas de Futuro, Pirenópolis - Goiás - (62) 99107 7000. 
 promessadefuturo@hotmail.com
25 Panela das Goiabeiras - Associação das Panelas das Goiabeiras - Vitória, Espírito Santo
 (27) 3327 0519 | casa (27) 3327 9277.
26 Mel de Friburgo - Apiário Amigos da Serra, Friburgo - Rio de Janeiro - (22) 2529 4182
 (22) 2529 4333 | museudomel@gmail.com | amigosdaterra.com.br
27 Vinhetica - Santana do Livramento, Serra Gaúcha - (21) 98062 8014. d.larderet@gmail.com
28 Azeite Prosperato - Prosperato Empório, BR 290, Km 328 - Vila Progresso, 
 Caçapava do Sul/RS - (51) 99800-7770. rafael@prosperato.com.br
29 Vieiras - Fazenda Marinha Vieiras da Ilha - Ilha Grande, 01 - Praia da Longa, Ilha Grande, 
 Angra dos Reis, RJ - Luciano (21) 97273-6017/98282-8184. vieirasdailha@gmail.com
30 Shoyo Daimaru - Rua Vieira Pernomian 697 - Centro, Presidente Prudente, SP
 (18) 3551-1028 - Lucélia. oeshima1028@hotmail.com
31 Castanha do Pará - Cooperativa Kaipo -  Tacumã, Pará - Marcelo Esperon 
 (21)-99925 7668 peixebom10@gmail.com

BEM-VINDO AO NAVEGADOR.
 

Sua viagem vai começar olhando para o mapa do Brasil que está na parede.
Os números marcam os locais onde buscamos ingredientes únicos, direto de agricultores familiares, de produção orgânica e 

artesanal, o que nem sempre é fácil. Tê-los como parceiros, ajudá-los a trazer para nossa mesa alimentos
com história e geografia, isso é o que chamamos que cozinha brasileira sustentável.

Quem ganha é você, que senta à mesa do Navegador e pode se deliciar com farinhas d’água e polvilhada, queijos tradicionais 
de leite cru, palmito 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.

Chef Teresa Corção


