ACOMPANHAMENTOS

Arroz
Porção mínima de 500 gramas. Entregue em descartável.
Consulte quantidade sugerida por pessoa.
Arroz com açafrão e nuts (V)(SL)(VG (SG)

38,50/porção

Arroz com açafrão, damasco e passas (V)(SL) (VG)(SG)

39,50/porção

Arroz com amêndoas

39,50/porção

Arroz com ervas frescas (V)(SL)(VG)(SG)

22,00/porção

Arroz com especiarias (cominho, noz moscada, açafrão e hortelã fresca)
(V)(SL)(VG)(SG)

30,00/porção

Arroz com nuts (V)(SL)(VG)(SG)

34,00/porção

Arroz maluco (V)(SL)(VG)(SG) .

22,50/porção

Arroz de 7 cereais com ervas frescas e amêndoas (V)(SL (VG)

48,00/porção

Arroz de castanhas (V)(SL)(VG)(SG)

38,50/porção

Duo de Arroz: (integral e vermelho) com cebola crocante e amêndoas
(V)(SL)(VG)

48,00/porção

Arroz salsado (V)(SL)(VG)(SG)

20,00/porção

Arroz de jasmim perfumdo com gengibre (V)( (SL)(SG)(VG)

39,50/porção

Arroz em dueto: branco e integral com sementes de girassol e ervas
frescas (V)(SL)(VG)(SG)
Mix de arroz negro e vermelho com poeira de macadamia e azeite de
manjericão (SL)(SG)
Arroz integral com tomate seco, castanha do Pará e granola (V)(SL)(VG)

39,50/porção
39,50/porção
39,50/porção

.

Arroz Especial
Porção mínima de 500 gramas. Entregue em descartável
Consulte quantidade sugerida por pessoa.
Arroz de pato com chouriço (SL)(SG)

93,50/porção

Arroz de carreteiro com cateto integral (SL)(SG)

42,50/porção

Arroz vermelho da Paraíba com vegetais da horta e ragu de frango

42,50/porção

Mijadra (tradicional arroz com lentilha e cebolas fritas levemente
adocicadas) (V)(SL)(VG)(SG)

43,50/porção

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser
entregues em todo o Grande Rio!

ACOMPANHAMENTOS

Farofa
Porção mínima de 500 gramas. Entregue em descartável.
Consulte quantidade sugerida por pessoa.
Farofa com alho (V)

19,50/porção

Farofa com frutas secas (V)

44,50/porção

Farofa de abacaxi com especiarias (V).

34,00/porção

Farofa de banana e coentro (V)

30,00/porção

Batatas
Porção mínima de 500 gramas. Entregue em descartável.
Consulte quantidade sugerida por pessoa.
Batatas ao murro com alecrim (V)(SG)

25,00/porção

Batatas assadas em rodelas com azeite de ervas (V)(SG)

27,50/porção

Batatas assadas com sálvia e páprica picante (V)(SG)

29,50/porção

Batata gratinada com maçã verde e Parmeggiano (V)

18,00/un

Batatas wedges (em gomos com casca) com páprica e ervas(V)(SG)

25,00/porção

Duo de Batatas au gratin (baroa e inglesa) (V)

32,50/porção

Mini batatas assadas com alecrim e mini cebolas glaceadas (V)(SG)

30,00/porção

Mini rosti de batata (opcional com batata doce – 80gr/un) (V)
Batatas gratinadas com alho poró ao molho suave de gorgonzola (V)

11,00/un
42,00/porção

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser
entregues em todo o Grande Rio!

ACOMPANHAMENTOS

Legumes
Porção mínima de 500 gramas. Entregue em descartável.
Consulte quantidade sugerida por pessoa.
Legumes grelhados com azeite de tomilho e lâminas de parmesão (V)

33,00/porção

Mousseline de mandioquinha com provolone (V)

40,00/porção

Abóbora de forno com pesto de ervas (V) (SG) (VG)

33,00/porção

Panache de legumes (batatas baroa e inglesa e cenoura) no azeite
aromatizado (V) (VG) (SL) (SG)
Espaguete de legumes ao aroma de limão siciliano e ervas finas frescas
(V) (VG) (SL) (SG)

29,50/porção
40,00/porção

Purê de mandioquinha com cebolas caramelizadas (V)

40,00/porção

Petit legumes na manteiga de ervas (V) (SG)

44,50/porção

Ratattouille (abobrinha, berinjela, pimentões coloridos, cebola e
manjericão) (V) (VG) (SL) (SG)

36,00/porção

Tubérculos rústicos assados com pesto de manjericão (V) (SG) (VG)

37,50/porção

Brócolis crocante com alho, amêndoas, limão siciliano e queijo
pecorino(V)

44,50/porção

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser
entregues em todo o Grande Rio!

