
          O nome do nosso restaurante é uma homenagem ao Rei Ludwig II – conhecido como “Rei Cisne” –,
responsável pela construção de belos castelos na Baviera que inspiraram Walt Disney na criação dos
Castelos da Cinderela e da Bela Adormecida.

          Fausto de Moura Magalhães, fundador e proprietário do Ludwig Restaurant em Campos do Jordão,
homenageou a origem de sua família oriunda do Tirol. Fausto usou sua expertise em marketing, relações
públicas e eventos, áreas nas quais trabalhou como executivo para grandes empresas como a Johnson &
Johnson, Philip Morris e a Tetra Pak, para transformar o restaurante em uma referência da gastronomia
nobre em Campos do Jordão, juntamente à sua esposa e também proprietária da casa, Maria José Meireles,
agregando sua rica bagagem de mais de 25 anos atuando na área financeira e de administração do Banco
do Brasil.

          Inaugurado em 1999, o Ludwig Restaurant abriu suas portas para receber o qualificado e exigente
público que frequenta a cidade, oferecendo uma experiência gastronômica memorável, na qual cada
prato se assemelha a uma obra de arte. A casa nasceu como parte do Grupo Moura Magalhães, hoje
contando também com a Gourmet, empresa de catering que oferece suporte gastronômico para eventos
sociais e corporativos.

          Nesse tempo, a casa se consagrou como uma das mais sofisticadas no universo da gastronomia do
país, proporcionando uma imersão rica e deliciosamente marcante na gastronomia internacional com um
toque brasileiro para os nossos clientes. Contando também com uma equipe de salão, cozinha e gestão
qualificada e mantendo uma rigorosa preocupação com todas as etapas da prestação de serviços, desde a
seleção e qualificação da equipe até a escolha e compra das melhores matérias primas.

          Prezando sempre pela qualidade, estamos a postos para recebê-los em nossos salões Classic e de
Inverno, assim como em nossas salas vip – como a Sala Very Special Hennessy e o nosso Fumoir Ludwig
– no encantador casarão da década de 60. Estamos, enfim, prontos para recebê-los em nossa história.
Aproveite para vivenciar uma experiência Ludwig. Garantimos que será uma experiência memorável.

Nossa história



especial Caviar

Oeuf Brouillé À BJ 

INDIVIDUAL.
Ovo mexido servido na própria casca, finalizado com Caviar Oscietra. 

______________________________________________________________ R$ 146,35

Raviolone de gema

INDIVIDUAL - MEDIANTE DISPONIBILIDADE.
Massa fresca ao molho triplo burro, finalizado com Caviar Oscietra. 

____________________________________________________________ R$ 182,94

Carpaccio de vieiras

PARA COMPARTILHAR. 
Lâminas de vieiras canadenses com mini rúcula, mostarda Dijon em grãos e mel, finalizado com Caviar Oscietra.

___________________________________________________________ R$ 457,35

Tartare de Salmão

INDIVIDUAL.
Gravlax com granita de caju, finalizado com Caviar Oscietra.

_____________________________________________________________ R$ 274,41

Blinis Demidoff Au Caviar

PARA COMPARTILHAR.
Servido com creme azedo e cebolinha verde. 

 _____________________________________________________ R$ 310,99

Todos os pratos acima acompanham Sorbet de Vodka,

que será servido após a entrada.

 

Consulte nossa Equipe para compra de Caviar oscietra (sob disponibilidade). 



Polvo Fio de Ouro

Polvo acompanhado de purê de inhame com leite de coco, batata doce roxa, cebola brulée, finalizado com picante
molho arrabiata, crispy de ora-pro-nóbis e azeite de oliva da região da Serra da Mantiqueira.

____________________________________________________________ R$ 242,70
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BURRATA D'AMORE

Assada com pesto de manjericão, redução de
balsâmico e ovas de Tobiko. Acompanha cesta de
pães de fermentação natural.

_______________ R$ 106,10

CAMEMBERT TRUFADO 

Camembert assado finalizado com amêndoas e
mel de trufas. Acompanha cesta de  pães de
fermentação natural..

_________ R$ 137,50

CROQUET TERRE ET MER 

Croquetes de lagosta e cordeiro.

_________ R$ 128,30

SALADA À HONFLEUR

Mesclum de folhas, camarão, lascas de salmão e
pinolis, finalizado com molho de mostarda e mel.

_____________ R$ 139,83

TAPAS JAMÓN PATA NEGRA

Jamón ibérico de 36 meses de maturação. Servido
com melão, figo fresco e pães de fermentação
natural.

______ R$ 399,95

TOAST DE CHÈVRE ET MIEL 

Toast de brioche com queijo de cabra francês,
figos grelhados com mel, crema de balsâmico e
amêndoas.

____ R$ 109,60

ENTRÉES CHAUDES SOPAS

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%

CEBOLA 

Elaborada através de experiências vividas no
famoso Café de La Paix em Paris. Como a receita é
mantida em segredo, coube a nós decifrar seus
sabores.

_________________________ R$ 78,90

CHOWDER DE LAGOSTA 

Receita típica do nordeste americano.

___ ______ R$ 192,40

CREME DE MANDIOQUINHA 

COM CAMARÃO

_______ R$ 116,10

SOPA DO DIA _____________________ R$ 89,90

Consulte a opção.

COUVERT

COUVERT para duas pessoas ____________________________________________________ R$ 94,20

LEGENDA:                OVOLACTOVEGETARIANO



DO RIO AO MAR

CAMARÃO À NEWBURG

FLAMBADO À MESA. 
Prato clássico criado em Manhattan, New York, no histórico Delmonico's Restaurant, em 1876. Leva em seu preparo
creme de leite, páprica e cognac Hennessy VSOP. Acompanha arroz branco e batatas Fleck.

___________________________________________________________ R$ 351,50

CAMARÃO À PROVENÇAL

FLAMBADO À MESA. 
Prato clássico da cozinha mediterrânea, repleto de aromas e sabores, flambado com cognac Hennessy VSOP. 

 ________________________________________________________ R$ 357,40

CREVETTE EN FEU

FLAMBADO À MESA. 
Camarões flambados com cognac Hennessy VSOP e servidos dentro do queijo Jordão. 
Acompanha arroz branco com maçã.

________________________________________________________________ R$ 367,10

CREVETTE TROPICALES

Camarões selados, acompanhados de arroz de coco e molho de espumante.

 ___________________________________________________________ R$ 293,30

LAGOSTA AO THERMIDOR

PARA DUAS PESSOAS.
Um dos pratos de frutos do mar mais famosos e emblemáticos. Criado em 1880 pelo Chef Auguste Escoffier em Paris.
Rico e empolgante, é perfeito para uma ocasião muito especial. Acompanha arroz branco.

 ________________________________________________________ R$ 632,52

POLVO À PROVENÇAL

FLAMBADO À MESA. 
Flambado com cognac Hennessy VSOP. Acompanha Fettuccine.

 ____________________________________________________________ R$ 251,70

SALMÃO REAL

Salmão em crosta recheado de cream cheese e pistache, guarnecido de risotto de alho poró e molho de limão
siciliano.

 ____________________________________________________________________ R$ 207,20

TRUTA BRASILIS

Truta grelhada, recheada com banana e gratinada ao queijo roquefort. Acompanha arroz branco com lâminas de
amêndoas.

 __________________________________________________________________ R$ 170,40

TRUTA MONT BLANC 

Filet de truta grelhado, servido com risotto de arroz negro e castanhas e molho de vinho branco.

 ____________________________________________________________ R$ 180,20

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%.



FILET À L'ORANGE 

Medalhão de mignon com manteiga de trufas
negras e risotto de laranja.

________________ R$ 271,26

LA PIAF

Medalhão de mignon grelhado. Acompanha
risotto de queijo camembert com aspargos
frescos e molho de vinho branco.

__________________________ R$ 223,20

MEDALHÃO AO HENNESSY

FLAMBADO À MESA.
Medalhão de mignon flambado com cognac
Hennessy VSOP. Acompanha arroz à piemontese
com salsinha e parmesão.

________ R$ 331,10

MEDALHÃO AO POIVRE

FLAMBADO À MESA.
Medalhão de mignon flambado com cognac
Hennessy VSOP, ao molho de pimenta poivre vert.
Acompanha purê de batata.

__________ R$ 285,93

MEDALHÃO À TOSCANA

Medalhão de mignon grelhado, servido com
risotto de funghi secchi Porcini e molho velouté
de vinho tinto.

__________ R$ 231,95

TOURNEDO AO ROQUEFORT

Tournedo de mignon grelhado, servido com
molho de queijo roquefort, gratin de batatas e
nuances de páprica.

____ R$ 236,80

CARNES

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%.

CARRÉ DE CORDEIRO 

Empanado em crosta de pistache, grelhado,
servido com molho de hortelã. Acompanha massa
tipo sorrentino recheada com pêra caramelizada
e gorgonzola.

____ ________ R$ 241,30

MAGRET DE CANARD ____ ________ R$ 201,60

Lâminas de peito de pato seladas levemente, ao
molho de laranja, servidas com risotto de limão
siciliano e bouquet de aspargos.

CANARD DEUX FAÇONS _________ R$ 217,80

Coxa e sobrecoxa de pato confitadas e magret de
canard em lâminas seladas. Acompanha purê de
batata e molho agridoce de tamarindo com toque
picante.

CAÇAS



MASSAS E RISOTTOS

FETTUCCINE À CARBONARA

Tradicional receita da região do Lazio, na Itália, o Carbonara é uma cremosa combinação de guanciale, gemas, queijo
parmesão e pimenta do reino.

______________________________________________________ R$ 179,80

FETTUCCINE À LA LUDWIG 

FLAMBADO À MESA. 
Fettuccine com vieiras flambadas no cognac Hennessy VSOP e Limoncello, ao molho de limão finalizado com
ovas de mujol.

 _______________________________________________________ R$ 316,20

FETTUCCINE DU CHEF DYEGO ALMEIDA 

Fettuccine de salmão, ao molho de tomate confit com lascas de salmão e camarões grelhados.

__________________________________________ R$ 269,30

LES NOUILLES NOIRES

Lagosta com fettuccine nero di seppia ao molho de tomate confit.

 ____________________________________________________________ R$ 307,80

RISOtTO DE ASPARGOS COM QUEIJO ALAGOA 

RISOTTO DE BRIE E CAMARÃO

Preparado com vinho branco e tomate cereja.

 _____________________________________________________ R$ 223,15

RIZ NOIR ET CREVETTES 

Arroz negro cremoso com avelãs, acompanhado de camarões grelhados e finalizado com molho bisque e farofa de
brioche.

 ___________________________________________________________ R$ 273,12

SORRENTINO COM PÊRA E GORGONZOLA 

Massa recheada de pêra caramelizada e queijo gorgonzola ao molho triplo burro.

 ______________________________________ R$ 182,30

 __________________________________ R$ 183,10

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%.

LEGENDA:                OVOLACTOVEGETARIANO



FONDUES

SHOW DE FONDUE LUDWIG

Fondue de Queijo, Fondue de Carne e 
Fondue de Chocolate ao leite by Kopenhagen.

*SERVIDO PARA NO MÍNIMO DUAS PESSOAS.
 

Acompanha 6 tipos de molho salgado, 2 tipos de molho
doce, mix de mini salsichas, anéis de cebola, legumes,

cubos de mignon e pães de fermentação natural.

R$ 398,75
por pessoa*

AO LEITE BY LINDT

PARA DUAS PESSOAS.

______________ R$ 255,70

SEM AÇÚCAR

PARA DUAS PESSOAS.

____________________ R$ 202,95

TOBLERONE

PARA DUAS PESSOAS.

_____________________ R$ 237,50

Nossos fondues doces são acompanhados por 
frutas da estação, marshmallows e carolinas.

DOCES

SAVOYARDE

PARA DUAS PESSOAS. 
Clássico suíço preparado com mix de queijos
Gruyère, Emmental, Gouda, Maasdam, com um
toque de Kirsch - Importados por AllFood.
Acompanha gnocchi de mandioquinha, legumes,
cogumelo shitake, mix de mini salsichas e pães de
fermentação natural.

_____________________ R$ 371,30

BOURGUIGNONNE

PARA DUAS PESSOAS. 
Cubos de filet mignon e de filet mignon envolto
em bacon, acompanhados da tradicional batata
Fleck, batata Hash Brown e 10 tipos de molho.

______ ________ R$ 378,30

FUNGHI PORcCINI _______ _______ R$ 219,70

INDIVIDUAL. 
Preparado com mix de queijos saborizado com
funghi secchi Porccini. Acompanha gnocchi de
mandioquinha, legumes, cogumelos shitake, mix 
 de mini salsichas e pães de fermentação natural.

LAGOSTA

PARA DUAS PESSOAS.
Clássico suíço preparado com mix de queijos
Gruyère, Emmental, Gouda, Maasdam com o toque
brasileiro do queijo Jordão, saborizado com fundo
de lagosta. Acompanha gnocchi de
mandioquinha, legumes, cogumelo shitake,
emincé de lagosta selada e pães de fermentação
natural.

_______________________ R$ 547,30

SALGADOS

LEGENDA:                OVOLACTOVEGETARIANO



SOBREMESAS

APFELSTRUDEL 

Servido com sorvete de vanilla e creme inglês.

_____________________________________________________________________ R$ 65,70

CHOCOLAT BÛCHE

Fina casca de chocolate, recheada com mousse de chocolate em massa sablé e crumble de nuts.
Sugestão de acompanhamento: Vinho do Porto (consulte).

 ________________________________________________________________ R$ 82,90

CRÈME BRÛLÉE À LA VANILLE BOURBON

Sobremesa à base de creme de leite, ovos, açúcar e semente de fava de baunilha de Madagáscar. Caramelizada à mesa.

____________________________________________ R$ 79,40

CRÊPE SUZETTE

Flambado com cognac Hennessy VSOP e licor Cointreau, acompanhado de sorvete de vanilla.

 ____________________________________________________________________ R$ 75,90

FRUTAS FLAMBADAS

Frutas variadas flambadas com cognac Hennessy VSOP e licor Cointreau, acompanhado de sorvete de vanilla.

 ________________________________________________________________ R$ 71,50

MIL FOLHAS DE MORANGO

Massa folhada, servida com compota de morango e creme pâtissière, finalizado com chantilly.

 ________________________________________________________ R$ 59,40

PAVLOVA

Sobremesa à base de merengue, com creme de vanilla e frutas vermelhas, cujo nome é uma homenagem à bailarina
russa Anna Pavlova.

 _________________________________________________________________________ R$ 67,80

PETIT GÂTEAU

Petit gâteau de chocolate belga, servido com sorvete de vanilla.

 ____________________________________________________________________ R$ 67,80

PETIT GÂTEAU DE TOBLERONE

Petit gâteau de Toblerone, servido com sorvete de vanilla.

 ____________________________________________________ R$ 68,30

TAÇA DE SORVETE BY EISLAND

Consulte sabores.

____________________________________________________ R$ 42,90

Não cobramos taxa de serviço.
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