
O Terço
Dentro dos Arquétipos criados para o desenvolvimento das marcas por Carl S.Jung, 
nos encaixamos em “foras-da-lei” que é externalizar um comportamento que apesar 

de instintivo ou intrínseco, é socialmente reprimido pelos padrões e normas do      
mundo dito civilizado. Revolucionar o que é “normal”, liberando as paixões reprimidas 

da sociedade. Permitir-se criar, viver e experimentar sem medo de descobrir o novo.

“Rompendo a barreira do comum em uma região clássica como a 
Vila Nova Conceição, surge uma nova experiência” 

 
O Conceito 

As três pontas que interligam os nossos triângulos
são os pilares que nos sustentam

 “Bar, Gastronomia e Experiência...” 

Os Sócios 
Com a completa carta de Vinhos e Drink`s, criada pela Wine Specialist  

Gabriela Bigarelli, unida ao menu focado em ingredientes sasonais 
dos chefs Luiz Moraes, Sayuri Tsuji e Luiza Hoffmann, 

gera impacto sensorial e cria uma experiência surpreendente.

O Design
O ambiente reflete uma alma cosmopolita e internacional. 

O arquiteto Gustavo Neves aproveitou todos os ambientes agregando a ele bastante 
personalidade, com seu mobiliário exclusivamente desenvolvido para o Terço.

Complementando o Desing, as obras da artísta plástica Patricia Bigarelli              
transformam o Terço em uma galeria de artes aberta. 

Conheça nossas obras, elas podem fazer parte da sua casa.



Mac & Cheese frito
Com ketchup Terço  (Vegetariano)

Linguíça embriagada
Com farofa de nuts

Dadinho de queijo da canastra 
Compota de jabuticaba e alecrim (Vegetariano) 

Croqueta de cogumelo 
Com creme azedo

Meatballs
Molho de tomate rústico, gratinado com parmesão

Ceviche de Lichia
(Vegan)

Ceviche de atum
(Sem glúten e sem lactose)

Frutos do mar flambados
Com manteiga de manga (Sem glúten)

Rosbife de Fraldinha
Com salada de batata doce (Sem glúten)

Steak tartare
Mignon picado na faca e chips de polvilho

Batata palito frita
Com cheddar e crispy de parma

28.00

32.00

29.00

38.00

36.00

28.00

35.00

88.00

42.00

40.00
55.00

28.00

16.00

COUVERT E ENTRADAS

Casquinha de pizza com lemon pepper, Focaccia, Polvilho 
Acompanha tomaca, coalhada e abobrinha com hortelã

14.00

COUVERT

ENTRADAS

COUVER ARTÍSTICO    | por pessoa



Marguerita
Molho de tomate, mussarela de búfala, tomate e manjericão

Burrata
Molho de tomate, burrata, pesto e tapenade

Carpaccio 
Carpaccio, pesto, tapenade, parmesão e rúcula

Calabresa
Molho de tomate, calabresa artesanal e cebola roxa

Catupiry com palmito

Portuguesa Terço
Molho de tomate, mussarela de búfala, parma, ovo e cebola roxa

Abobrinha & Parmesão

Queijos
Molho de tomate, mussarela de búfala, catupiry, canastra e parmesão

Cogumelos com queijo de cabra

46.00

55.00

57.00

48.00

50.00

57.00

48.00

48.00

57.00

55.00

SALADAS, SANDUÍCHES E PIZZAS

Terço Burger
Burger artesanal, queijo cheddar, cebola caramelizada e picles envolto na massa de pizza

Veggie
Burrata, abobrinha, pesto e shitake

Rosbife de fraldinha
Rosbife caseiro, molho mostarda, tomate fresco e parmesão

48.00

42.00

44.00

SANDUÍCHES

PIZZAS

Capri
Salada de rúcula, queijo de cabra, cramberry desidratada, amêndoas e

aceto balsâmico trufado

Burrata
        Burrata,rúcula, tomate confit, pesto e torrada harmonizada com azeite Gallo Premium                   

Mix Folhas
Mix de folhas, tomate confit e castanha de cajú

46.00

44.00

26.00

SALADAS

Pizza  Meatball 
Molho de tomate, mussarela de búfala, almondegas harmonizadas com Pimenta Gallo



Atum em crosta de linhaça
Com purê de banana da terra, cebola caramelizada e crocante de parma

Camarão dos Deuses
 Camarão ao leite de coco com capim santo, curry e arroz 

Risoto Nero com Lula
Risoto na tinta de lula, uva verde, bacon e creme azedo

Polvo
Com batata gratinada no missô e tomate confit

Risoto Afrodisíaco
Risoto de quinoa, mini arroz integral, arroz selvagem com refogado de cajú, rabanete, 

ervilha torta, cebola caramelizada, crispy de alho poró e gengibre (Vegan)

Nhoque de batata doce gratinado
Com molho cítrico de parmesão, abobrinha e crocante de quinoa

Papardelle
Com molho de tomate rústico, burrata, tapenade e rúcula

Costela Desmancha
Costela assada no forno a lenha, gratin de mandioca na manteiga de garrafa, agrião e 

farofa de focaccia

Terço’s Boeuf Wellington 
Mignon, massa folhada, cogumelos e parma

Pupunha à carbonara trufado
Fios de palmito pupunha, presunto cru, molho carbonara e trufa

80.00

98.00

72.00

98.00

60.00

66.00

60.00

82.00

76.00

70.00

PRINCIPAL



Brownie de chocolate belga com amêndoas
Assado na hora no forno a lenha, com sorvete de manga e maracujá (Sem glúten)

Twix Jack Daniel’s
Com caramelo de flor de sal

Iogurte Terço
Iogurte natural com mel, coulis de manga e amêndoas (Sem glúten)

Creme de coco & chia
Creme de coco, chia com calda de frutas vermelhas sem açúcar (Vegan)

S’Mores
Chocolate belga derretido com marshmallow e crocante

Sorvete da casa

Fruta do dia

Café Terço
Brigadeiro de azeite Gallo, creme de chia com coco e frutas vermelhas, twix

34.00
52.00

28.00

26.00

26.00

32.00
48.00

10.00

16.00

18.00

SOBREMESAS

Tequila Patron Café
  

Saint German

Limoncello

Frangelico

Contreau  & Contreau Noir 

Disaronno

36.00

32.00

30.00

30.00

30.00

32.00

LICORES

VINHOS DE SOBREMESA

Warre’s
Warrior Reserv Port 

Warre’s
Fine White Port 

Sautérnes Reserve Mouton Cadet 
Semillón, Sauvignon Blanc, Baron Philippe de Rothschild 

Jerez  Real Tesoro Fino
Palomino Fino, Manzanilla

24.00

24.00

35.00

24.00



CARDÁPIO EXECUTIVO

Crocante de lemon pepper, focaccia, crispy de polvilho, tomaca,
abobrinha com hortelã e coalhada

10.00

COUVERT

ALMOÇO EXECUTIVO COM BUFFET

ALMOÇO EXECUTIVO SEM BUFFET

Buffet de saladas

Grelhado  +  Acompanhamento

Mix de folhas do dia 
Grelhado + Acompanhamento

38.00

20.00

38.00

Grelhado 
Escalope de mignon, Peixe do dia ou Filé de frango

(Molho mostarda ou manteiga de ervas) 

Acompanhamento 
Arroz branco 

Feijão 
Farofa

Risoto do dia 
Penne ao molho de tomate e legumes

Purê de batata
Batata frita

Grelhado 
Escalope de mignon, Peixe do dia ou Filé de frango

(Molho mostarda ou manteiga de ervas)

Acompanhamento 
Arroz branco 

Feijão 
Farofa

Risoto do dia 
Penne ao molho de tomate e legumes

Purê de batata
Batata frita

SOBREMESA

Sobremesa do dia

Fruta fresca

8.00

8.00



AS OBRAS 
PATRICIA BIGARELLI

Artista visual formada pela Academia de Belas Artes de Florença, na Itália. Seu trabalho hoje, 
inseridos nas principais galerias de arte do País, expostos desde 1992 e já premiados no Brasil, 
Itália e França, são consequências materiais de um processo sistêmico e contínuo de investigação 
sobre resgates de memórias e histórias e o reuso de materiais descartados, pesquisa que dita a 
marca e a distinção do trabalho da artista.

Pesquisadora de técnicas contemporâneas, a artista também articula em seguimentos da fotogravura, 
monotipia, fotografia, escultura, instalações e seus estudos de linha, em que se diferencia, segundo 
críticos, pela sinergia entre espontaneidade, movimento e rigor plástico. 

A construção plástica de Patricia Bigarelli é calcada no esvaziamento da forma em prol da criação 
sutil de atmosferas geométricas e repetições que a artista encontra suas linguagens plásticas.
Ministra cursos e oficinas em diversas escolas de arte e instituições no Brasil.

Realiza exposições no Brasil e Exterior e em seu trabalho como artista traça relações entre o conceito 
e o experimentalismo, sobre suportes como fotografia, colagem, gravura, pintura, instalações e 
esculturas.

Após uma longa estadia na Europa, a artista fixa seu ateliê no coração fervoroso da cena de arte 
contemporânea de São Paulo.

ESCULTURA DE DISCOS DE VINIL EM CAIXA DE FERRO E CORDAO DE ALGODAO BANHADOS DE CAFÉ 
(lounge)• MEDIDA 180X030X030

• DESCRICAO : série de 350 discos de vinil dos anos 50,60,70,80 amarrados em blocos com linhas de linho montados 
em seguencia geometrica em caixa de ferro

VALOR DA OBRA R$ 23.000,00

FOTOGRAFIA DOS HOMENS EM TRANSFERENCIA SOBRE PLACA DE FERRO
(parede lateral)• MEDIDA 180X120 CM

• DESCRICAO : transferencia fotografica de imagem em placa de ferro
VALOR DA OBRA R$ 21.000,00

OBRA EM IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM FINE ART EM MOLDURA DE FERRO
(parede corredor banheiro)• MEDIDA 080 X 080 CM

• DESCRICAO : transferencia de imagem fotografica em papel Fine Art e impressa manualmente com moldura de ferro
VALOR DA OBRA R$ 11.000,00

OBRA EM IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM FINE ART EM MOLDURA DE FERRO
(parede bar)•MEDIDA 080 X 080 CM

• DESCRICAO: transferencia de imagem fotografica em papel Fine Art e impressa manualmente com moldura de ferro
VALOR DA OBRA R$ 11.000,00

OBRA EM IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM FINE ART EM MOLDURA DE FERRO FOTO HOMEM 
(foto meninos  lounge) • MEDIDA 120 X 120 CM

• DESCRICAO : transferencia de imagem fotografica em papel Fine Art e
impressa manualmente com moldura de ferro

VALOR DA OBRA R$ 18.000,00 

OBRA EM IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM FINE ART EM MOLDURA DE FERRO
(lavabo)• MEDIDA 060 X060 CM

• DESCRICAO: transferencia de imagem fotografica em papel Fine Art e impressa manualmente com moldura de ferro
VALOR DA OBRA R$ 8.000,00

 OBRA AZULEJARIA ANTIGA DE 1930 DA FAMILIA MATARAZZO
(banheiro masculino)
• MEDIDA 210 X 050

• DESCRICAO : escultura de azulejaria antiga e performance de pés
VALOR DA OBRA R$ 21.000,00


