
Menu 
 

Delivery Ifood & Take Away 
Aberto de segunda a domingo das 11:30 às 22:30. 

 
Restaurante Positano Diamond Bar  

 

Almoços: Aberto diariamente do meio dia às 16h. 
Jantares: Quintas à sábado: das 20h às 23h com piano ao vivo. 

 

Chef Rafael Campagnolo 



Petiscos  

BATATA FRITA       R$ 28  
 

BOLINHO DE BACALHAU (½ dúzia)     R$ 51 
 

OSTRAS AO BAFO (½ dúzia)     R$ 30 
 

OSTRAS CROCANTES (½ dúzia)     R$ 34 
Ostras da Ponta do Papagaio com velouté de ostras, queijo gruyere e cro-

cante de salsa e limão. 
 

CAMARÕES CROCANTES     R$ 110  
Camarões grandes de alto mar empanados em farinha oriental, servido com 

geléia de pimenta e limões.. 
 

CAMARÕES SALTEADOS      R$ 110 
Camarões grandes de alto mar, salteados na manteiga, alho, sofritto, vinho 

branco, ervas e limão. Acompanha molho sweet chilli. 

 

Sanduíche 
*Todos nossos sanduíches são servidos com batata frita ou batata rústica  

 

CAMPANARIO BURGER     R$ 32   
Pão roseta, hambúrguer de contra filé, bacon fatiado, cebola ao shoyu, 

queijo, tomate, alface e molho BBQ.  
 

Menu Kids 
BAMBINO       R$ 30   
Spaghetti artesanal na manteiga servido com escalope de filé mignon grelhado. 

 

COCORICÓ        R$ 30   
Gnocchi de batata ao molho de queijo com cubos de frango. 

 

ESCALOPINHO      R$ 35   
Escalope de filé mignon grelhado servido com arroz, feijão do dia e legumes. 
 

 

Saladas 
VEGGIE SALAD      R$ 28   
Cunhas de tomate e palmito, temperados com pesto verde e flor de sal, guar-

necidos de salada de folhas e brotos com juliene de cenoura  

 

CAESAR SALAD       R$ 28   
Alface americana temperada com molho Caesar da casa, queijo parmesão, 

crocante de bacon, croutons e frango em cubos. 

 

INSALATA DA CASA      R$ 32  
Mix de folhas com manga, salmão curado, mini tomates, juliene de erva doce 

e molho de iogurte com hortelã e alho. 

 

CAMPANARIO SALAD     R$ 65   
Mix de folhas, alcachofras temperadas, camarões ao vapor de vinho branco, 

mini tomate, queijo Brie e supremo de laranja. 
 
 

Massas  
 

TORTELLONI       R$ 55    
Massa recheada com mozarela e manjericão, servido molho pomodoro, 

legumes aromáticos, tomate cereja, tomate fresco, pesto de manjericão.  
 

GNOCCHI DE FILÉ E COGUMELOS    R$ 59    
Gnocchi de sêmola e batata, servido com salteado de filé e cogumelos, legu-

mes aromáticos, molho bechamel, molho roti, queijo parmesão, tomate 

cereja, tomate fresco e ervas. 
 

PASTA & FILÉ       R$ 75  
Tornedores de filé mignon servidos com linguini ao molho de queijo parme-

são, Gorgonzola, raspas de limão siciliano e ervas. Finalizado com molho 

roti. 

 

PONTO DE LUZ      R$ 84   
Linguini fresco de limão siciliano, camarões grandes, camarões médios, 

polvo, lula, marisco, legumes aromáticos, molho pomodoro “home made”, 

fumet de peixe, pesto verde, tomate cereja e ervas. 
 

SCAMPI E LIMONE      R$ 110   
Massa recheada com mozzarella e manjericão, servido com molho de limão, 

aspargos verdes, camarões grelhados, tomate frescos e ervas. 



Sopas 
 

CREME DE ABÓBORA COM FILÉ MIGNON   R$ 38  
Caldo de legumes, abóbora, legumes aromáticos e cubos de filé mignon salteado. 

 

CREME DE MANDIOQUINHA COM CAMARÃO  R$ 65   
Caldo de legumes, mandioquinha, legumes aromáticos, camarão grelhado e 

lingüiça húngara. 

 

 
Risotos 

MAR DE ESMERALDAS     R$ 63  
Arroz italiano, caldo legumes, aspargos verdes, cebola, alho, suco de limão 

siciliano. Finalizado com queijo parmesão, manteiga, ervas e queijo fresco. 
 

RISOTO DE FILE MIGNON COM CASTANHAS   R$ 63  
Arroz italiano, caldo legumes, cubos de filé mignon salteado, cebola, alho, 

molho roti, tomate. Finalizado com queijo parmesão, manteiga,  castanhas e 

ervas. 

 

REDESCOBRINDO O BRASIL     R$ 82   
Arroz italiano, caldo de peixe, camarões grandes, camarões médios, polvo, 

lula, marisco, ostra, cebola, alho, azeite de dendê. Finalizado com queijo 

parmesão, manteiga, leite de coco e azeite de coentro. 
 

INTENSA MAGIA      R$ 99  
Arroz italiano, caldo de peixe, vinho branco, camarões grandes de alto mar, 

cebola e alho. Finalizado com tomate fresco, limão siciliano, queijo parme-

são, manteiga, ervas e um leve toque de espuma de mariscos. 

 

 
Peixes e Frutos Do Mar  

PESCADA AMARELA      R$ 75  
Lombo alto de pescada amarela grelhada, sobre salteado de arroz negro 

com castanhas, soffrito com um toque de pesto de manjericão, legumes 

crocantes, espuma de conchas com açafrão. 
 

GIBRALTAR       R$ 79  
Lombo de salmão alto grelhado, sobre musseline de mandioquinha, ragu de 

cogumelos, legumes amanteigados e redução de laranja. 
 

POLVO À LAGAREIRO     R$ 110  
Sobre batatas rústicas, tomate assado, alho assado e salteado de tomates 

com ervas e pesto de pimentões vermelhos assados. 
 

POLVO COM ARROZ NEGRO    R$ 110  
Polvo grelhado bem crocante, sobre arroz negro com castanhas, legumes 

amanteigados e um leve toque de molho pesto e espuma de conchas com 

açafrão espanhol. 
 

CAMARÃO GRANDE FLAMBADO    R$ 110  
Em cachaça barricada, sobre risoto de limão confit com hortelã, abobrinha 

gratinada com queijo brie e crosta de ervas. 

 

 

Carnes e Aves 
 

POLLO ARROSTO      R$ 57  
Peito de frango marinado e grelhado servido com batatas rústicas, legu-

mes grelhados, molho chimichurri “home made” e flor de sal. 

 

PATO CONFIT       R$ 69  
Coxa de pato confitada lentamente sobre risoto agridoce com presunto cru e 

amêndoas, redução de vinho do Porto e calda de laranja Bahia. 

 

FILÉ & RISOTO      R$ 78  
Filé mignon alto grelhado com crosta de mostarda Dijon, salsa e limão 

siciliano, servido com risoto milanês e redução de Porto. 

 

BIFE DE CHORIZO      R$ 79  
De raça britânica grelhado em char broiler, servido com batata rústica, 

legumes grelhados e molho chimichurri.  
 
 

 



Bebidas 
  

ÁGUA MINERAL IMPERATRIZ  300 ml com e sem gás  R$ 5 
ÁGUA MINERAL PANNA 500 ML    R$ 28 
ÁGUA MINERAL SAN PELLEGRINO 500 ML   R$ 30 
REFRIGERANTA LATA      R$ 6 
ÁGUA DE COCO      R$ 7 

CERVEJA Budweiser, Stella Artois e Eisenbahn   R$ 10 
CERVEJAS ARTESANAIS     R$ 35 

Espumantes  
 

PRESENCE MOSCATEL | Vinícola Peterlongo |    R$ 65 
Coloração amarelo palha com reflexos esverdeado, aspecto límpido e brilhante.  

Em boca harmônico e com bom frescor. ♦ Moscato Bianco, Moscato Giallo. 
 

LÍRICA | brut champenoise |Vinícola Hermann|    R$ 96 
Palha de média intensidade, brilhante, com bolhas muito finas e persistentes. Os 

aromas estão focados na fruta cítrica, na pêra fresca, nas flores brancas delicadas e 

no leve toque de pão. Ataque gustativo de ótima cremosidade, fresco, com final limpo e 

refrescante. ♦ Chardonnay, Verdelho. 
 

PROSECCO MILLESIMATO | extra dry |    R$ 70 
Cor amarelo palha brilhante com reflexos verdes claros. Perlage fino e delicado. Um 

nariz perfumado e harmonioso. Em boca está seco e com uma nota final de amêndoa. 

♦ Trebbiano e Chardonnay. 

  
DUVAL LEROY | brut | Champagne    R$ 385 
Perfeitamente equilibrado entre finesse e poder, ele se desenvolve aromas de chocolate 

preto, canela, figos amarelo torrado e expressa uma vínica sutil que derrete em boca.♦ 
Pinot Noir e Cardonnay. 

 

Vinhos Brancos 
 
VILLA MURA CHARDONNAY | Vinícola Sartori           R$ 78 
Acidez equilibrada, notas macias, agradável e harmônico. ♦ Chardonnay.  

 

INTIS SAUVIGNON BLANC| San Juan    R$ 89 
Coloração esverdeada e cristalina, aromas cítricos e de pêssego com notas herbáceas. 

Leve em boca, suculento, com ótimo equilíbrio. ♦ Sauvignon Blanc. 

 
LAS MORAS | Viogner | San Juan          R$ 104 
Coloração palha de média intensidade. Expressivo olfato de pêssegos maduros, abaca-

xis e violetas. De bom volume em boca, acidez contagiante em conjunto de muito 

frescor. ♦ Viogner. 
 

FINCA LA LINDA | Chardonnay Unoaked         R$ 136 
Cor dourada delicada e brilhante. Direcionado pela fruta tropical e cítrica, mel e 

acácia. Bastante amável em boca, acidez bem postada no conjunto. ♦ Chardonnay.  

 
VILLAGGIO BASSETTI | Sauvignon Blanc        R$ 150 
Límpido, de coloração amarelo discreto esverdeado, fresco com nariz de maracujá e 

leve toque cítrico, lembrando freqüentemente lima. Potente e mineral em boca com 

retro gosto persistente. ♦ Sauvignon Blanc. 

 

Vinhos Tintos 
 

CASA VALDUGA ORIGEM | Cabernet Sauvignon     R$ 89 
Frutado no paladar com suavidade dos taninos torna o vinho macio e proporciona um 

bom equilíbrio com a acidez e o moderado teor alcoólico.♦ Cabernet Sauvignon. 
 

INTIS TEMPRANILLO | San Juan          R$ 89 
Intensa coloração rubi luminosa. Encantador no olfato marcado pelas frutas verme-

lhas maduras e especiarias. Amável textura em boca, taninos macios e integrado 

frescor.♦  Tempranillo 

 

CHIANTI DOCG TERRA DEL GIGLIO            R$ 94 
Vermelho rubi vivaz e brilhante com aromas fino de frutas frescas e extremamente 

elegante em boca. ♦ Sangiovese e Canaiolo. 
 

ROSSO PUGLIA IGP AVELIUM | Puglia    R$ 102 
Cor rubi com reflexos violáceos, aromas florais e pimenta do reiono. Em boca agradá-

vel e harmônico.♦ Nero di Troia e Cabernet Sauvignon. 

 
MONTEPULCIANO D ABRUZZO | Montecchio   R$ 124 
Rubi claro, e aromas florais e de frutas, como ameixa e cereja madura . Em boca, 

corpo leve e equilibrado. ♦ Montepulciano. 

 
FINCA LA LINDA MALBEC |Luigi Bosca        R$ 140 
Apresenta uma intensa cor vermelho púrpura escuro com aromas de frutas vermelhas e especia-

rias doces. Na boca, boa estrutura, taninos macios e acidez refrescante. . ♦ Malbec. 
 
LAS MORAS RESERVA | Tempranillo | San Juan         R$ 141 
Cor rubi concentrada, borda purpúrea luminosa. Nariz maduro de frutas vermelhas, chocolate e 

especiarias doces.  

 
DE MARTINO ESTATE RESERVA | Cabernet Sauvignon | Maipo        R$ 141 
Coloração rubi com borda violácea. Direcionado pela fruta que aponta madura e sedutora, com 

cassis, especiarias e fundo balsâmico. Em boca é amável, muito correto, com taninos finos e bom 

comprimento.  


