
DIA DOS PAIS 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 Brie com damasco R$ 92,00/un 

Quiche de Carne Seca com queijo coalho R$ 85,00/un 

Strudel de Bacalhau R$ 98,00/kg 

Salada de grão de bico com lentilha, aipo e tomate cereja ao aroma de 
gengibre e hortelã R$ 72,00/kg 

Salada de massa Conchiglione com camarão e pepino ao molho de iogurte 
com dill R$ 78,00/kg 

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

 

 
 

Pratos principais 
Rosbife de Mignon com crosta de castanha em leito de palmito de pupunha 
ao molho de alecrim R$ 165,00/kg.  

Rosbife de Mignon com crosta de parmesão e molho de vinho R$ 155,00/kg 

Filé Mignon em fatias intercalado com lascas de presunto de Parma e queijo 
brie ao molho de vinho do porto R$ 150,00/kg 

Bacalhau gratinado R$ 175,00/kg 

Bobó de camarão R$ 120,00/kg 

Salmão com molho de maracujá R$155,00/kg 

Filé de peixe branco (linguado ou cherne) sobre leito de palmito pupunha 
com crocante de alho poró ao molho  
de ervas 

R$ 192,00/kg 

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

 

Acompanhamentos 

Batatas au gratin R$ 55,00/kg 

Pequenas batatas assadas com feixes de aspargos verdes R$ 78,00/kg 

Arroz com ervas frescas R$ 40,00/kg 

Petit legumes na manteiga de ervas R$ 68,00/kg 

Ravioli verde de muçarela R$ 76,00/kg 

Molho Funghi para massa R$ 58,00/kg 

http://www.casadossabores.com.br/
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Ravioli de vitela R$ 76,00/kg 

Molhos Pomodoro e basílico R$ 42,00/kg 

Queijo Parmesão ralado curado R$ 65,00/kg.  
Mínimo 200g. 

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

 

 

 

Para adoçar o paladar 

Gateau de chocolate com crocante de amêndoas R$ 130,00/un 

Mousse de 3 chocolates, o amargo, o branco e ao leite R$ 95,00/un. 

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

Torta de nozes com baba de moça e marshmallow R$ 120,00/un 

Torta quente de goiaba com queijo R$ 98,00/un. 

Strudel de Maçã com canela e passas R$ 58,00/un 

  

Importante 
No domingo, dia 13 de agosto, 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! 

 

 


