Dia das Mães 2018
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
Importante: Para produtos vendidos a quilo, pedido mínimo de 500g.

 Quiche de aspargos verdes com presunto cru. R$ 98,00/un.
 Quiche de tomate seco com alho poró e Grana Padano. R$ 96,00/um.
 Cuscuz Marroquino com cebola roxa confitada, uva passa e alcaparras ao aroma
de limão. R$ 78,00/kg
 Salada de grão de bico com queijo feta, tomate cereja, azeitonas ao pesto de
manjericão. R$ 78,00/kg.
 Salada de risoni e bacalhau com coentro e pimentão vermelho e amarelo assado.
R$92,00/kg
 Terrine de Legumes com pistache. R$ 46,50 (peça de 500g)

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

 Bacalhau gratinado tradicional da Casa sobre leito de batatas. R$175,00/kg.
 Filé Mignon com crosta de ervas ao molho escuro com brandade de
mandioquinha. R$ 175,00/kg.
 Filé Mignon ao molho de mostarda em grão com aspargos salteados.
R$ 165,00/kg.
 Salmão assado ao molho de laranja ao leve aroma de pimenta rosa.
R$ 170,00/kg.
 Filé de peixe ao aroma de limão siciliano e sálvia com quinoa. R$140,00/kg.
 Lombo de porco recheado com chutney de manga e damasco ao molho escuro.
R$ 145,00/kg.
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Acompanhamentos
Importante: Para produtos vendidos a quilo, pedido mínimo de 500g.

 Batatas gratinadas com alho poró ao molho suave de gorgonzola.
R$ 65,00/kg.
 Arroz com cogumelos Portobello. R$ 78,00/kg.
 Arroz com quinoa e amêndoas laminadas. R$ 75,00/kg.
 Legumes rústicos grelhados no aceto balsâmico. R$ 58,00/kg.
 Cannelloni de ricota com manjericão ao molho Puttanesca. R$ 147,00/kg.
Pedido mínimo de 1,0kg de massa.
Importante: para cada quilo de massa, acompanha 1l de molho.
 Queijo Parmesão ralado. R$ 65,00/kg.

Para Adoçar o paladar...
 Torta mousse de chocolate com crocante de amêndoas. R$ 140,00/un.
 Cheesecake com geleia artesanal de goiaba. R$ 105,00/un.
 Strudel trançado folhado de maçã com castanha do Pará caramelizada.
R$ 75,00/kg.
 Mini Degustação. Copinhos de vidro ou mini porcelanas recheados.
Pedido mínimo de 6un por tipo.
Creme de limão com farofa crocante e chantilly. R$ 4,80/un.
Mousse de 2 chocolates, branco e meio amargo, com morango marinado.
R$ 4,80/un.

Importante:

 Encomendas serão aceitas até às 18:00 do dia 10/05.
 No domingo, dia 13 de maio as entregas serão feitas das 8:00 às 12:00.
 Toda alimentação será entregue em material descartável, porcelana ou material
em vidro. Material sob consignação a ser recolhido ou devolvido.
 Taxa de entrega (recolhimento incluso):
Gávea: R$ 10,00
Jd. Botânico / Leblon / Ipanema / Humaitá / Botafogo: R$ 30,00
Copacabana / Leme / Flamengo / Glória / Catete: R$ 35,00
Barra da Tijuca / Recreio: R$ 45,00
Freguesia / Taquara / Jacarepaguá: R$ 55,00
Outros bairros, sob consulta.
 A Casa dos Sabores oferece para o seu conforto, mão de obra, materiais e
bebidas. Solicite-nos para um orçamento, dúvidas ou outras sugestões!

Feliz Dia das Mães!
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