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VIDEO CLIPS
Cat Food Gary Cooper
O campeão de pedidos desde o primeiro Gato & Sapato. Bolinhos de de carne
picada, recheado de queijo derretido e presunto. Para os mais rápidos no gatilho).

Chicken Food Daniela Cicarelli
Bolinhos feitos de peito de frango. Recheadissimos de queijo catupiry derretendo.
Cuidado com os lábios: servido muito quente...

Chicken & Cat foods
Três bolinhos de cada. Três de Cat Food e três de Chicken Food. Com molho rosé.

DOCUMENTÁRIOS
Frango Sophia Loren
Peito de frango desossado, recheado de manteiga congelada, à milanesa. Com
a temperatura, a manteiga derrete, derrete, e penetra totalmente. Servido com
bolinhas de batatas, arroz a grega e farofa.

Frango Claudia Cardinale
Avantajado peito de frango, recheado com queijo derretido e presunto. Acompanham batatas gratinadas, recheadas com creme de queijo, que vêm derretendo,
derretendo...

Frango Betty Blue
Luxuriante peito de frango com recheio de queijo catupiry - que vem derretendo
- e presunto. Acompanha o inigualável arroz à piamontese do Roxy. Ulalá!)

Frango Liza Minely
Peito de frango acompanhado de rodelas de abacaxi, batata palha e arroz à grega. Todo gostoso e sensual.
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SALADAS BÁSICAS
Salada Débora Secco
Salada americana e camarões grelhados. Um tomate assado cortado ao meio
apresenta o molho de mostarda dijon. Delicious!

Salada Caroline Ribeiro
Internacional, belíssima, correta. Alface americana, croutons, molho caesars, tiras
de frango grelhado e queijo ralado. Pra quem pode desfilar...

CURTA METRAGENS
Filhote Suzana Vieira
Filhote (ou pescada) parcimoniosamente grelhada na quentíssima grelha do Roxy.
Gostosa, maliciosa...com arroz biro-biro e transbordante farofa de ovo...divide
opiniões.

Filé de peixe Lana Turner
Servido com belissimo visual. coberto de purê e queijo. Antes de servir, vai ao
forno para gratinar. Provoca frenesi...

Peixe Adriane Galisteu
Na medida, moderno, animando, grelhado de chapa, com molho de alcaparras,
batata sotê e arroz branco.

Filhote Dira Paes
Nossa estrela paraense. Delicioso file de filhote com arroz refogado com jambu e
uma pitada de tucupi, pai d’égua.Coisa de cinema.

Filhote a Milanesa Jennifer Aniston
Isso é o que se pode chamar de um peixão fora de série. Crocante, com risoto de
parmesão que vai fazer você sair achando achando que todo mundo é friend...
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Travessa Grace Kelly
Majestosos camarões com legumes grelhados. O camarão também contracena
como um príncipe grelhado. Servidos com molho americano e arroz. Uma delícia
em bocas nobres e plebéias.

Peixe Jane Fonda
Filé de peixe grelhado com legumes, rodelas de tomates, champignon, cenoura,
ervilhas, palmito, alface, pepino, tudo natural, prato light.

Camarão Edson Celulari
Gigantescos camarões que não fogem da raia. Refogados com bacon e cebolinha,
regados ao creme de leite e noz moscada, com arroz branco e batata noisettes.
Para conquistar qualquer coração.

Camarão Francis Coppola
Monstruosos camarões à milanesa, banhados em queijo derretido. Acompanha
arroz à grega. Uma oferta impossível de recusar.

LONGA METRAGENS
Filé Saddam Hussein
Filé alto coberto por presunto e queijo, acompanhado de arroz a piamontesa,
batatas francesas e farofa de ovo. Prato denominado e criado pelos clientes há
mais de 25 anos!

Filé Greta Garbo
Enigmático filé alto, servido com porções generosas de batatas fritas, farofa de
ovo, queijo e presunto. Simplesmente perturbador.

Filé Marlon Brando
Para chefões. Filé alto, com arroz e creme branco, queijo e champignon. Malicioso,
ideal para grandes programas, que levam qualquer um a chefiar um grande motim..

Filé Charlton Heston
Holywoodianos pedaços de filé, refogados com temperos e cobertos por densas
camadas de requeijão e batata palha, acompanhados de arroz a piamontesa. Depois de comer, suba em uma biga e como Ben Hur, derrote Messala...

Filé Madonna
250 pegaminosas gramas de filé mignon. 50 arrepiantes gramas de queijo parmesão ralado. Queijo gorgonzola derretido (ao molho de vinho branco), creme de
leite e batatas soté. Para sair dançando...

Filé Nicolas Cage
Premiadíssimo. Recheado com bacon, ovo e temperos. Fechado, é coberto com
molho pomodoro. O acompanhamento é com arroz tipo japonês (aquele miúdo),
com ovo mexido, salsinha, pedacinhos de bacon e batatas palha trituradas.

Filé Fred Astaire
Imaginoso filé fino, acompanhado de inebriante talharim, misturado com creme
feito de manteiga, creme de leite, muito queijo ralado e salsinha, em perfeita coreografia.

Catherine Zeta Jones
Para ser deliciado aos pedacinhos.. Cubinhos de filé, bem cortadinhos, feitos na
chapa em brasa, ao fantástico molho madeira do Roxy. Vem com arroz com ervilhas, farofa de ovo e bananinhas fritas.

Filé George W. Bush
Impetuoso e beligerante filé alto, coberto por queijo gorgonzola derretido - só
pra despistar -servido com arroz puxado no azeite com pedaços crocantes de
pepperoni que invadem o paladar dos mais perspicazes, além de batata palha e
farofa de ovo. Não espere mais. Pode atacar…rsrs

Filé Roxy Forever
Filé bem fino. Depois de recheado com uma pasta de queijo e presunto cozido,
é frito em molho ferrugem com ervas. Acompanha arroz à piamontesa e batata
palha.

Picadinho Carmen Miranda
Servido com porções escandalosas de bacon (moído com carne), farofa e banana
à milanesa. Ótimo para comer acompanhado de um sambinha americanizado...

Medalhão Fernanda Montenegro
Com todo o respeito a majestade que merece. Exuberantes medalhões de filé,
ladeados com bacon, grelhados na chapa, acompanhados por molho champignon e
arroz a francesa. Uma unanimidade.

Roxy Gran Mixto
Exagerado! Até para duas pessoas. Com filé de carne, peito de frango, camarões,
calabresas e legumes. Acompanham arroz branco e batatas francesas.

Filé Alain Delon
Gostoso do princípio ao fim. Medalhões de filé mignon com massa italiana (gnochi)
ao molho de queijo gorgonzola.

SOBREMESAS
Pudim de Leite com Creme de Leite
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