Fim de Ano 2017
Para abrir o apetite...
Canapés Quentes
Mínimo de 25 ou múltiplo de 25 unidades. Canapés apresentados em material descartável








Rosti de banana da terra com queijo coalho e chimichurri
Mini Quiche recheada com funghi e nozes
Mil folhas de queijo de cabra com maçã caramelizada
Rolinho de carne de sol de filé mignon
Com chips de queijo e farofa de paçoca de cebola roxa
Triângulo folhado recheado com cogumelos e presunto cru
Trouxinha folhada com palmito de pupunha ao alecrim

R$ 2,80/un
R$ 1,60/un.
R$ 2,80/un.
R$ 3,20/un.
R$ 2,90/un.
R$ 2,80/un.

Canapés Frios
Mínimo de 25 ou múltiplo de 25 unidades. Canapés apresentados em material descartável






Baked Potato com dip de salmão defumado com alho poró
E semente de papoula.
Blini de milho com creme de cogumelos frescos
Chantilly de gorgonzola sobre carpaccio de caqui desidratado
Com Juliana de Presunto de Parma
Ceviche de Cogumelos frescos com abacaxi brulée

R$ 2,50/un.
R$ 2,60/un.
R$ 3,20/un.
R$ 4,50/un.

Em mini copo shot transparente desc. Acompanha mini garfo desc. niquelado.




Pincho de camarão e pupunha com farofa crocante de ervas
Tulipa de Surubim defumado com creme azedo e dill fresco
Em blini de mandioquinha

R$ 3,00/un.
R$ 2,90/un.

Para a Ceia...
Entradas


Camembert (R$ 75,00/un) ou Brie Grande (R$ 210,00/un) em massa filo
Acompanhado de figos secos e nozes caramelizadas.
Não acompanha réchaud.




Cuscuz Marroquino ao aroma de laranja Bahia com passas
R$ 82,00/kg
E castanhas do Brasil com um fio de azeite de funcho (pedido mínimo de 500g)
Gravlax de salmão com especiarias e pimenta rosa
R$ 280,00/kg
(peça de 500g ou 1kg)







Quiche grande de queijo Taleggio
Com aspargos verdes e alcachofra
Quiche grande de Presunto de Parma
Com castanhas portuguesas
Pêra assada com mel, gorgonzola e nozes ou avelã
Salada de Lentilha com Grãos com alho poró,
Amêndoas laminadas e hortelã (pedido mínimo de 500g)
Terrine Campagne acompanhado de chutney brasileiro
Pequena (240g)
Grande (400g)

R$ 95,00/un.
R$ 95,00/un.
R$ 6,00/un.
R$ 89,00/kg

R$ 30,00/pç
R$ 51,00/pç

Pratos Principais
Pedido mínimo de 500g por prato. Todas as proteínas são acompanhadas de molho.











Peito de peru (o nosso tradicional fatiado e decorado)
R$ 182,00/kg
Ao molho de champanhe com cerejas
Bacalhau Gratinado à provençal
R$ 180,00/kg
Com brie, tomate, tomilho, pão de alho sobre cama de batatas laminadas
Bacalhau em postas confitadas em azeite de coentro
R$ 298,00/kg
Com lascas de amêndoas e purê de batata doce roxa
Badejo
R$ 192,00/kg
Com crosta de Quinoa ao molho de 3 limões com feixes de aspargos verdes
Salmão com mostarda e mel
R$ 190,00/kg
Com farofa crocante ao seu molho acompanhado de mini ervilhas salteadas
Filé Mignon
R$ 190,00/kg
Intercalado com palmito fresco de pupunha ao molho de vinho Merlot
Tender fatiado
R$ 178,00/kg
Com Frutas frescas e secas em compota e fios de ovos
Lombo de Porco Especial
R$ 160,00/kg
Recheado com maçã, ameixa e avelã ao seu molho
Pilaf de Cordeiro com frutas secas
R$ 98,00/kg

Acompanhamentos
Pedido mínimo de 500g por prato.







Arroz de Jasmim perfumado com gengibre
R$ 62,00/kg.
Batata Baroa laminada e gratinada
R$ 78,00/kg.
Com cogumelos frescos (mínimo de 1kg em travessa de porcelana)
Farofa tradicional com frutas secas
R$ 78,00/kg.
Pequenos Legumes salteados (vagem, cenoura baby,
R$ 98,00/kg.
Abobrinha e ervilha) ao leve toque de xarope de hibisco
Tortelli de pêra com nozes ao molho de queijo brie
R$ 155,00/kg.
Importante: para cada quilo de massa, acompanha 750ml de molho.



Queijo Parmesão ralado

R$ 65,00/kg.

Sobremesas







Fios de Ovos
Torta Mousse de chocolate
Com farofa crocante de avelã e pistache
Cheesecake com compota de cerejas e morangos frescos
Torta de nozes com baba de moça e marshmallow
Strudel trançado folhado de Maçã
Com castanha do Pará caramelizada
Rabanada
Grande
Pequena

R$ 110,00/kg.
R$ 140,00/un.
R$ 110,00/un.
R$ 150,00/un.
R$ 75,00/kg.

R$ 4,80/un.
R$ 3,70/un.

Importante:








Os pedidos para os dias 24 e 25 de dezembro serão aceitos até às 18:00 do dia
20 de dezembro.
Para o dia 31 de dezembro, as encomendas poderão ser feitas até às 18:00 do
dia 28 de dezembro.
Taxa de entrega (recolhimento incluso) e horário para o Grande Rio:
24/12 – entre 09:00 e 14:00: R$ 60,00
25/12 – entre 08:00 e 11:00: R$ 80,00
31/12 – entre 09:00 e 14:00. Em Copacabana, entregas até 11:00. R$ 60,00.
Seu pedido será confirmado após o pagamento de 50%. Os 50% restantes
deverão ser pagos na entrega.
Toda alimentação será entregue em material descartável, porcelana ou
material em vidro. Material sob consignação a ser recolhido ou devolvido.
A Casa dos Sabores oferece também, para o seu conforto, mão de obra,
materiais e bebidas. Solicite-nos para um orçamento!

Boas Festas!
Telefones: 21 22949295 / 22743595 - atendimento@casadossabores.com.br
Rua Professor Manoel Ferreira 89 / loja M - Gávea.

