
O Dona Beleza é um conceito de Bar e Restaurante 
que foi introduzido em Santa Bárbara d’Oeste pelos 
irmãos Mateus e Thiago Mutti. Historicamente a 
cidade era carente por propostas inovadoras no setor 
de alimentos e bebidas, o que deu energia para que 
os irmãos Mutti realizassem um grande sonho, fazer 
algo novo pela cidade e decolar um projeto de bar 
totalmente diferenciado.
 
Em meados de 2012 o projeto começou a se estruturar 
com a contratação de um Chef de Cozinha da capital 
para realizar as criações dos pratos personalizados. 
Com muita interação dos proprietários e o apoio 
técnico do chef foi se moldando o cardápio do Dona 
Beleza, que apresenta essa pegada da comida de 
boteco bacana com petiscos exclusivos e vai até pratos 
clássicos à lá carte.
 
Os irmãos Mutti simplesmente queriam atender a 
seus clientes como gostariam de ser atendidos, e foi 
então que em 30 de abril de 2013 finalmente abriram 
as portas de uma casa aconchegante, de ambiente 
rústico decorado com peças antigas e uma grande 
combinação de cores, texturas e materiais construtivos.

Com capacidade para atender à 160 pessoas 
sentadas, o Dona Beleza possui espaços internos e 
externos que permitem à casa funcionar plenamente 
em todas as estações do ano. O estabelecimento 
ainda conta com um pequeno lago com carpas que 
faz a alegria das crianças.
 
O Dona Beleza continua firme e forte em sua 
proposta de oferecer comidas e bebidas de qualidade 
e padronizadas, mas acima de tudo, honestas e com 
ótimo atendimento.

Curiosidade

O Dona Beleza recebeu esse nome porque o pai 
dos irmãos Mutti (José), chamava a sua esposa 
(Margareth) de “Beleza”. Além disso, os irmãos Mutti 
agregaram um “Dona”, como um toque de charme ao 
nome, e em homenagem a seus queridos pais, criaram 
então o conhecido Dona Beleza..

Um pouco sobre o Dona Beleza...



ENTRADA BELEZA
finas fatias de pastrami 
envolvido com rúcula e 
cream cheese regado ao 
molho inglês temperado  
R$ 39,20

CANAPÉS DE CARPACCIO
canapé com finas fatias 
de carne bovina regado 
ao molho de mostarda e 
alcaparras, cobertos com 
rúcula e parmesão 
R$ 38,90 (12 unidades)

BURRATA ESPECIAL  
queijo de búfala regado 
ao molho pesto da casa, 
servido com folhas de 
rúcula, tomate cereja e 
tangerina, acompanha  
pão italiano 
R$ 56,90

TÁBUA DO CHEF
presunto parma, pastrami, 
provolone, gorgonzola, 
queijo prato, azeitona 
azapa e lascas de parmesão
R$ R$ 54,10

BELISCOS FRIOS

CARPACCIOS

CARPACCIO ESPECIAL
finas fatias de carne bovina ao molho de mostarda com 
alcaparras, cobertas com rúcula e parmesão, acompanha 
5 pães de parmesão 
R$ 43,90

CARPACCIO DE ABOBRINHA ITALIANA
finas fatias de abobrinha ao molho de mostarda com 
alcaparras e parmesão, acompanha 5 pães de parmesão 
R$ 35,70

1/2 porção
50% do valor

CEVICHE
nosso tradicional saint 
peter fresco, marinado no 
limão e temperado com 
cebola roxa em fatias e 
pimenta dedo de moça, 
servido com bolacha  
de provolone 
R$ 43,20

SALAME TIPO ITALIANO
R$ 27,80

TÁBUA DE FRIOS 
presunto parma, 
salame tipo italiano, 
queijo parmesão, 
palmito, azeitona azapa, 
acompanha 5 pães  
de parmesão e molho 
de alcaparras
R$ 87,20

ROSBIFE DA CASA 
finas fatias de rosbife 
regadas com alcaparras e 
molho inglês temperado, 
acompanha 5 pães  
de parmesão 
R$ 42,80



SALADA AMERICANA
alface americana, rúcula, tiras de parmesão, 
muçarela de búfala, palmito, tomate seco e molho 
de alcaparras com parmesão 
R$ 47,20

SALADA CAESAR 
alface americana, tiras de frango grelhado, crutons, 
bacon e parmesão com molho caesar da casa
R$ 34,40

SALADA TRADICIONAL 
alface americana, rúcula, palmito, cenoura ralada,  
tomates e anéis de cebola  
R$ 38,60

SALADA PERSONA
salada individual composta por alface americana, 
rúcula, tomate e anéis de cebola
R$ 10,10

Saladas servem 2 a 3 pessoas
1/2 porção = 50% do valor

DI ABOBRINHA 
pão ciabatta, finas fatias 
de abobrinha ao molho de 
mostarda com alcaparras  
e parmesão 
R$ 34,70 

DI CARPACCIO 
pão ciabatta, finas fatias de 
carne bovina ao molho de 
mostarda com alcaparras, 
rúcula e parmesão  
R$ 39,70 

SALADAS
FRESCAS

LANCHES
FRIOS



DITERÇA
pão kimba, filé mignon, 
bacon, tomate, azeitona 
azapa, cebola e muçarela
R$ 38,40

DI PARMA
pão kimba, filé mignon, 
parmesão, presunto parma, 
redução de mostarda 
L’ancienne e tomate
R$ 51,30

FATIATO
pão kimba, finas fatias de 
rosbife, presunto, tomate, 
azeitona azapa  
e gorgonzola 
R$ 38,80

FRANGUINHO DOIDO
pão kimba, filé de frango, 
bacon, tomate, azeitona 
azapa e muçarela
R$ 28,40

FRANGUINHO ESPECIAL
pão kimba, frango 
picadinho com catupiry 
original e rúcula
R$ 29,70

LANCHINHOS QUENTES

EXTRA 
Catupiry Original - I00g 
R$ 6,00 

SEU JOSÉ
pão kimba, Iinguiça 
levemente apimentada, 
rúcula, vinagrete e muçarela 
R$ 30,50 

CHURRASQUINHO
pão kimba, filé mignon, 
tomate e muçarela
R$ 34,20

LANCHINHO DE PICANHA
pão kimba, picanha 
grelhada Bassi, muçarela, 
vinagrete e rúcula
R$ 59,60

PERNIL ESPECIAL
pão kimba, pernil desfiado, 
tomate, cebola, azeitona 
azapa e muçarela, 
acompanha vinagrete  
R$ 30,10

LA DONNA
pão ciabatta, filé mignon, 
creme de cebola, tomate 
seco, rúcula e muçarela 
R$ 43,10 
 
SMASH BURGUER 
BACON
pão brioche, 100g carne 
bovina, bacon, 02 fatias 
de queijo prato, molho 
cheddar da casa  
R$ 33,40

MINI BURGUER
mini hambúrguer do chef, 
tomate, bacon e queijo prato  
R$ 48,60 (6 unidades)

MINI AUSTRALIANO
pão australiano, mini 
hambúrguer do chef,  
cebola caramelizada  
e queijo cheddar 
R$ 46,90 (6 unidades) 



NORDESTINO 
carne seca acebolada 
finalizada com manteiga 
de garrafa, servida com 
mandioca frita 
R$ 55,80

MIGNON AO CATUPIRY
400g filé mignon em cubos 
gratinado com catupiry 
original e parmesão, 
acompanha 5 pães de 
parmesão 
R$ 110,80

COMIDINHAS

Comidinhas servem 2 a 3 pessoas

PORÇÃO DE
ARROZ BRANCO 
R$ 14,60

PICANHA GRILL 
NA CHAPA
500g picanha Bassi grelhada 
com cebola, servida na chapa 
aquecida, acompanha farofa 
caseira, vinagrete e 5 pães  
de parmesão  
R$ 120,70

MIGNON PREFERIDO  
400g filé mignon em cubos 
ao molho quatro queijos ou 
ao molho mostarda,
acompanha 5 pães 
de parmesão 
R$ 105,90

FRANGO AO CATUPIRY
iscas de frango gratinado 
com catupiry original e 
parmesão, acompanha  
5 pães de parmesão 
R$ 67,20

ISCAS DE FRANGO
iscas de frango em cubos 
ao molho quatro queijos 
ou ao molho mostarda, 
acompanha 5 pães  
de parmesão  
R$ 52,70

BOMBOM DA ALCATRA 
AO CATUPIRY
400g cubos de bombom 
da alcatra gratinado 
com catupiry original e 
parmesão, acompanha 5 
pães de parmesão 
R$ 88,70

BOMBOM DA ALCATRA 
PREFERIDO
400g cubos de bombom da 
alcatra ao molho 4 queijos 
ou ao molho mostarda, 
acompanha 5 pães de 
parmesão  
R$ 85,60

PARMEGIANA APERITIVO 
DE  BOMBOM DA 
ALCATRA
400g cubos de bombom da 
alcatra empanado coberto 
com queijo muçarela, 
molho caseiro de tomate 
e parmesão, acompanha 
batata frita 
R$ 88,60

1/2 porção = 50% do valor

PARMEGIANA APERITIVO 
DE MIGNON
prato clássico do dona beleza,  
composto por 400g de 
cubos de mignon empanado 
coberto com queijo muçarela, 
molho caseiro de tomate e 
parmesão, acompanha batata 
frita 
R$ 110,70



CALABRESA FLAMBADA
linguiça calabresa 
acebolada flambada 
na cachaça e salteada 
no açúcar mascavo, 
acompanha 5 pães 
de parmesão 
R$ 47,20

FRANGO CROCANTE
tiras de frango empanado com farinha especial crocante, 

acompanha um delicioso molho de mostarda com mel 
R$ 35,50

ESCONDIDINHO 
DE CARNE SECA
feito com purê de 
mandioquinha e recheado 
com carne seca desfiada  
e cebola, gratinado  
com catupiry original  
e parmesão, acompanha  
5 pães de parmesão
R$ 79,20

ESCONDIDINHO 
DE CAMARÃO
feito com purê de 
mandioquinha e recheado 
com camarão salteado 
na manteiga e alho poró, 
gratinado com catupiry 
original e parmesão, 
acompanha 5 pães  
de parmesão
R$ 109,40

ISCAS DE SAINT PETER
saint peter empanado, 
acompanha maionese grill
R$ 59,60

COSTELINHA BBQ
costela suína ao molho 
barbecue da casa, 
acompanha batata frita 
R$ 72,60

CAMARÃO À MILANESA 
camarões rosa extra G 
recheado com catupiry 
original e empanado na 
farinha especial crocante
R$ 129,90  (8 unidades)

LULA À DORÊ  
anéis de lula empanado 
com farinha especial 
crocante, acompanha 
molho barbecue 
R$ 65,80
 

COMIDINHAS

PORÇÃO DE
ARROZ BRANCO 
R$ 14,60

CESTA DE PÃES
R$ 8,50 (5 unidades)

(SERVEM DE 2 A 3 PESSOAS)

1/2 porção = 50% do valor



BELISCOS QUENTINHOS

BATATA FRITA
R$ 27,60 

BATATA FRITA COM 
PARMESÃO E BACON
R$ 32,30 

BATATA CANOA AO 
MOLHO DE CHEDDAR 
E BACON 
R$ 34,70 

POLENTA FRITA COM 
PARMESÃO E BACON  
R$ 29,90

QUEIJO BRIE
empanado com farinha 
especial crocante, 
acompanha um delicioso 
melaço e geléia de pimenta 
R$ 49,60

CROQUETE DE CARNE 
recheado com carne, 
catupiry original  
e parmesão ralado 
R$ 36,70 (6 unidades)

BOLINHO DE BACALHAU
R$ 42,90 (8 unidades) 

BOLINHO MARGUERITA
deliciosa massa recheada 
com queijo muçarela, 
tomate e manjericão  
R$ 35,50 (6 unidades)

BOLINHO CAGLIARI
deliciosa massa recheada 
com peito de peru, alho 
poró e catupiry original
R$ 35,70 (6 unidades)

BOLINHO DONA
deliciosa massa recheada 
com risoto de parmesão, 
palmito e catupiry  
original, empanado  
com farinha especial  
R$ 36,20  (6 unidades)

DADINHOS DE TAPIOCA
acompanha geléia 
de pimenta e melaço
R$ 29,60 (8 unidades)

MIX PASTEIZINHOS
Escolha o seu preferido:
carne
queijo
carne + queijo
carne + queijo + palmito 
R$ 49,90  (16 unidades)

COXINHAS ESPECIAIS 
deliciosa massa recheada  
com frango, catupiry original 
e segredinhos da casa 
R$ 36,10 (6 unidades)

As Poderosas

PENNE ALFREDO
penne ao molho alfredo  
com filé mignon em cubos
R$ 71,20

FLOR DO DIA
talharim ao molho alfredo 
com palmito, alho poró  
e camarão
R$ 68,10

TALHARIM DB
talharim com camarão rosa 
salteado na manteiga ao 
molho funghi  
R$ 72,90 

TALHARIM ORIGINALE
talharim ao molho sugo, 
acompanha polpetone 
recheado de queijo muçarela 
R$ 44,80

TALHARIM AO  
MOLHO SUGO
R$ 31,40



RISOTO DE PRESUNTO 
PARMA COM MUÇARELA 
DE BÚFALA
R$ 58,50
  
RISOTO PRIMAVERA
alho poró, tomate,  
cenoura ralada 
e parmesão 
R$ 34,90

RISOTO DE  
CARNE SECA
R$ 44,10

RISOTO DE 
ABOBRINHA ITALIANA 
R$ 35,70 

RISOTO DE PARMESÃO 
R$ 35,90

RISOTO DE PÊRA COM 
GORGONZOLA  
R$ 43,90

RISOTO DE CAMARÃO 
COM ALHO PORÓ
R$ 57,10

RISOTO DE FUNGHI 
funghi salteado na 
manteiga e parmesão 
R$ 57,80

RISOTO DE LIMÃO 
SICILIANO 
R$ 38,10

TODOS OS NOSSOS RISOTOS SÃO 
ELABORADOS COM ARROZ ARBÓRIO
E QUEIJO PARMESÃO SCALA

FILÉ MIGNON  
À PARMEGIANA 
R$ 34,50

FILÉ MIGNON  
GRELHADO 
R$ 16,80

ESCALOPE DE 
MIGNON
R$ 34,90

FILÉ DE FRANGO 
GRELHADO
R$ 10,10

SALMÃO GRELHADO
R$35,90

RISOTO CAPRESE
tomate seco com muçarela 
de búfala, rúcula e parmesão
R$ 39,30

Risotos

para acompanhar o seu 
risoto pense em...

CALDOS

FONDUE DE CARNE E QUEIJO

MINI FONDUE DE QUEIJO

MINI FONDUE DE CHOCOLATE

delícias de inverno

consulte o garçom



PRATOS

bovino

frango

light

PARMEGIANA DE MIGNON 
filé mignon empanado 
coberto e recheado 
com queijo muçarela e 
parmesão, ao molho caseiro  
de tomate, acompanha 
arroz branco e batata frita
R$ 52,90

DELÍCIA DE MIGNON 
200g escalope de mignon 
grelhado, palmito salteado 
na manteiga, acompanha 
batata soutê 
R$ 58,20
  
STEAK NOISETTE
200g picanha Bassi 
grelhada, arroz à grega 
e batata noisette
R$ 58,40

MIGNON AO MOLHO 
QUATRO QUEIJOS
200g escalope de mignon 
grelhado, acompanha arroz 
branco 
e batata noisette 
R$ 55,50

MIGNON AO MOLHO 
MOSTARDA 
200g escalope de mignon 
grelhado, acompanha arroz 
branco 
e batata noisette 
R$ 55,50

PRATO KIDS 
bife de filé mignon grelhado, 
arroz branco e batata frita 
R$ 31,50

PARMEGIANA DE FRANGO
filé de frango empanado coberto e recheado com queijo 
muçarela e parmesão, ao molho caseiro de tomate, 
acompanha arroz branco e batata frita
R$ 39,50

SALMÃO MAIGRE 
300g de salmão grelhado, acompanha brócolis, palmito 
salteado na manteiga e muçarela de búfala
R$ 66,20

MIGNON 
200g de escalope de mignon grelhado, acompanha brócolis, 
palmito salteado na manteiga e muçarela de búfala 
R$ 59,60

FRANGO
filé de frango grelhado, acompanha brócolis, palmito 
salteado na manteiga e muçarela de búfala
R$ 31,20

PORÇÃO DE ARROZ BRANCO 
R$ 14,60



SAINT PETER A 
BELLE MEUNIÈRE 
saint peter grelhado, 
camarões rosa 
salteado na manteiga 
com champignon e 
alcaparras, acompanha 
arroz com brócolis
R$ 62,70

PRATOS

SOBREMESAS

peixe

SALMÃO PASSIFLORA
salmão grelhado ao 
molho de maracujá,  
arroz primavera e purê 
de mandioquinha
R$ 67,90

SAINT PETER A
DONA BELEZA
saint peter grelhado ao 
molho de quatro queijos 
com camarões rosa, 
acompanha arroz à grega
R$ 62,20

GRAND GATEAU
bolinho da casa assado 
na hora (15 a 20min), 
servido com morango 
em pedaços, amendoim 
triturado, sorvete e 
calda de chocolate  
ou frutas vermelhas 
R$ 39,90 

SORVETE NA TAÇA 
3 bolas de sorvete de 
creme, servido com 
amendoim triturado  
e uma deliciosa  
calda de chocolate  
ou frutas vermelhas 
R$ 20,60 
 
PUDIM
escolha o seu preferido:
tradicional R$ 13,90
laka R$ 16,90 
brigadeirão R$ 16,90

FONDUE DE CHOCOLATE
delicioso chocolate 
derretido, acompanha 
morango e uva verde
R$ 34,50

PETIT GATEAU
bolinho da casa assado na 
hora (15 a 20 min), servido 
com 2 bolas de sorvete de 
creme e calda de chocolate 
ou frutas vermelhas 
R$ 27,90

mais sabores, consulte o garçom



CHOPP HEINEKEN
R$ 8,90

CHOPP AMSTEL 
R$ 8,50

HEINEKEN
R$ 14,90

EISENBAHN 
R$ 12,90

AMSTEL
R$ 12,90

BADEN BADEN 
CRISTAL / AMERICAN IPA / 
RED ALE / WITBIER / WEISS

R$ 26,00

UVA VERDE
MARACUJÁ
MELANCIA
MELANCIA + GENGIBRE
LARANJA
ABACAXI
ABACAXI + HORTELÃ
LIMÃO
LIMÃO + GENGIBRE
MORANGO
TANGERINA
R$ 8,50

MELANCIA + LIMÃO + GENGIBRE
R$ 10,00

LIMONADA SUÍÇA
R$ 12,00

SUCO MIX 
monte o seu com apenas 02 frutas
R$ 10,00

CLUBE DONA BELEZA
consulte o garçom

SMIRNOFF ICE 
R$ 12,00

C.D.B
R$ 3,00

ÁGUA DE COCO
R$ 8,00

MONSTER 269ML 
R$ 11,00

MONSTER 473ML 
consultar sabores

R$ 15,00

cervejas 600ml

refrigerantes

chá leão

água crystal vip

cervejas long neck

sucos naturais

especiais

energéticos

COCA-COLA / SEM AÇÚCAR
FANTA LARANJA / UVA
FANTA GUARANÁ / ZERO
SPRITE / SEM AÇÚCAR
SPRITE LEMON FRESH
SCHWEPPES TÔNICA / 
SEM AÇÚCAR
SCHWEPPES CITRUS / 
SEM AÇÚCAR
R$ 6,00

SEM GÁS / COM GÁS 
R$ 5,00

LIMÃO / PÊSSEGO / NATURAL
R$ 6,00

adicional de leite
+ R$ 1,00

EISENBAHN
DUNKEL / PALE ALE /  
WEIZENBIER / PILSEN

HEINEKEN 
HEINEKEN ZERO
SOL PREMIUM
BRAHMA MALZBIER
R$ 9,00

SE BEBER, NÃO DIRIJA. NÃO SERVIMOS BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS.



BEBIDAS

DONA BELEZA
ciroc red berry, 
licor de amêndoas, 
limão, xarope de 
grenadine 
R$ I9,00

APPLE JACK
jack daniel’s, 
cranberry, xarope 
de maçã verde 
R$ I5,00 

shooters

CAIPIRINHA
DE STEINHAGER 
SCHLICHTE ORIGINAL 
R$ 40,00 

CAIPIRINHA DE YPIOCA 
R$ 20,00

CAIPIROSKA DE ABSOLUT 
R$ 27,00

CAIPIROSKA DE 
SMIRNOFF 
R$ 21,00 

SAKERINHA 
R$ 20,00 

Escolha apenas 1 ou 2 frutas 
para compor
ABACAXI
KIWI
LIMÃO
LIMA DA PÉRSIA
LIMÃO SICILIANO
MARACUJÁ
MORANGO
TANGERINA
UVA VERDE
FRUTAS VERMELHAS (considere como  
02 frutas)

caipiras

CAIPIROSKAS DE VODKA 
SMIRNOFF DA  CASA 
R$ 22,00

tangerina com pimenta dedo de moça 
uva verde, limão, manjericão  
maracujá com framboesa  
tangerina com rúcula
limão, xarope de gengibre, hortelã

B-52 
licor de café, 
baileys, licor de 
laranja 
R$ 22,00 

ALIEN BRAIN 
licor de pêssego, 
baileys, xarope 
de grenadine, 
curaçau blue
R$ 15,00

SE BEBER, NÃO DIRIJA. NÃO SERVIMOS BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS.



t

BEBIDAS

cachaças - doses
SANTO MEL
R$ 12,00

NEGA FULO 
CARVALHO
R$ 12,00

YPIOCA
R$ 8,00

BOAZINHA 
R$ 8,00

SELETA
R$ 8,00

SALINAS
R$ 8,00

licores - doses
DOCE DE LEITE 
R$ 12,00

COINTREAU
R$ 18,00

CUARENTA Y TRÊS 
R$ 18,00

ILLY CAFÉ
R$ 16,00

BAILEYS
R$ 16,00

LIMONCELLO
R$ 18,00

AMARULA
R$ 15,00

CIROC 
R$ 25,00

CIROC RED BERRY 
R$ 25,00

CAMPARI
R$ 14,00

ABSOLUT
R$ 17,00 

APEROL
R$ 14,00 

SMIRNOFF
 R$ 12,00

BRANDY 
DOMECQ 
R$ 14,00

vodkas - doses

whiskys - doses

aperitivos - doses

JW BLACK 
LABEL
R$ 21,00

JOSE CUERVO 
BLANCO / OURO 
R$ 18,00

JW RED 
LABEL
R$ 16,00

JAGERMEISTER 
R$ 16,00

JACK DANIEL’S
R$ 21,00

JACK DANIEL’S  HONEY
R$ 21,00

JW GOLD LABEL 
RESERVE
R$ 32,00

STEINHAGER 
SCHLICHTE 
ORIGINAL 
R$ 18,00

café
CAFÉ EXPRESSO 
R$ 5,00

Reservas 
(19) 3629-5340

Não aceitamos cheque 

e cartão refeição

Fique por dentro de tudo o que acontece :)

Jantar
Segunda a sábado - 18h às 24h

Designed by agência namBBU

www.donabelezabar.com.br

Almoço
Segunda a sábado - 11h às 14h

SE BEBER, NÃO DIRIJA. NÃO SERVIMOS BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS.


