
DIA DAS MÃES 2017 
 
 

As quantidades e os rendimentos das bandejas são sugestões. Eles podem variar de acordo com a duração do evento, 
número de convidados e composição do cardápio a ser servido. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes 
das sugeridas ou outras opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser 
entregues em todo o Grande Rio! 

Para abrir o apetite 

Escolha entre as nossas opções da linha Festa Fácil  
disponíveis no site www.casadossabores.com.br 

Ou solicite uma sugestão. 

Para o almoço 

Entradas 

Quiche de Alho poró com presunto cru R$ 96,00/un 

Quiche de 3 cogumelos com Grùyere R$ 96,00/un 

Salpicão de frango tradicional: frango desfiado, juliana de cebola, 
cenoura ralada e passas. Batata palha extra fina à parte (100gr para cada 
1kg) 

R$ 58,00/kg 

Salada de Cuscuz Marroquino com limão, hortelã, cebola roxa e lentilha R$ 78,00/kg 

Salada italiana de legumes grelhados com tomate cereja e azeitonas 
negras 

R$ 65,00/kg 

Importante: Para produtos vendidos a quilo, pedido mínimo de 500g. 
 

 
 

Pratos principais 

Bacalhau em lascas assado com cebolas em rodelas R$ 275,00/kg.  

Bacalhau Gratinado em lascas ao molho branco sobre leito de batatas. R$ 175,00/kg 

Rosbife de Mignon com crosta de parmesão e molho de vinho R$ 150,00/kg 

Filé Mignon com crosta de avelã ao molho de vinho com estragão R$ 165,00/kg 

Salmão com crosta de pistache ao molho suave de ervas R$ 170,00/kg 

Salmão Al Limone com Amêndoas R$170,00/kg 

 

Importante: Para produtos vendidos a quilo, pedido mínimo de 500g 
 

 

Acompanhamentos 

Batatas rústicas em gomos assadas com alho e alecrim R$ 58,00/kg 

Spaghetti de palmito de pupunha R$ 120,00/kg 

Mini batatas assadas com alecrim e mini cebolas glaceadas R$ 58,00/kg 

Arroz com ervas frescas R$ 40,00/kg 

 

Importante: Para produtos vendidos a quilo, pedido mínimo de 500g 

 

 

http://www.casadossabores.com.br/
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Para adoçar o paladar 

Torta mousse de chocolate com farofa de pistache R$ 120,00/un  

Brownie desconstruído montado com doce de leite e compota de frutas 
vermelhas (servido na taça) 

R$ 120,00/un. 

Torta de limão com marshmallow (torta clássica da Casa dos Sabores) R$ 80,00/un. 

Trança folhada de maçã com castanha do Pará R$ 75,00/un. 

  

Importante 
No domingo, dia 14 de maio, as entregas serão feitas das 8:00 às 12:00. 

Toda a alimentação será entregue em material descartável e / ou travessas de porcelana. 

Oferecemos também serviço completo incluindo mão de obra e materiais para o seu almoço de Páscoa. 

Dúvidas ou outras sugestões, nos solicite! 

 

 


