Domingo de Páscoa
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.

Entradas
Brie na massa folhada com maçã verde e nozes caramelizadas.
R$ 155,00/un.
Quiche grande de queijo Taleggio com aspargos verdes e alcachofra. R$ 95,00/un.
Rocambole folhado de bacalhau com cebolas e azeitonas verdes
(pedido mínimo de 500g ou múltiplo).
R$ 104,00/kg.
Salada de grão com quinoa com cevadinha, trigo em grão, castanha de caju torrada e
brócolis ao pesto de ervas (pedido mínimo de 500g).
R$ 98,00/kg.
Salada oriental de lentilhas, damascos, queijo de cabra e semente de girassol
(pedido mínimo de 500g).
R$ 89,00/kg.
Salada de massa Conchiglioni com Shitake fresco e Funghi Secchi ao molho suave de
queijo (pedido mínimo de 500g).
R$ 85,00/kg.

Pratos Principais
Pedido mínimo de 500g por prato.
Lombo de bacalhau com crosta de broa e coentro e tomates confitados. R$ 298,00/kg.
Lombo de Bacalhau em lascas refogado com azeite extra virgem com temperos suaves
sobre leito de batata e gratinado com molho branco.
R$ 195,00/ kg.
Filé de Peixe Assado ao molho de Laranja com mini abobrinhas
Assadas.
R$ 135,00/kg.
Salmão Assado com mini legumes salteados ao molho suave de
Vinho branco com estragão
R$ 169,00/kg.
Filé mignon ao molho roti com vinho do Porto e tomilho fresco
sobre leito de palmito pupunha.
R$ 165,00/kg.
Rosbife de mignon com crosta de pistache ao molho de mostarda dijon R$ 180,00/kg.
Lombo de Porco Especial com crosta de maçã com avelã ao seu molho R$ 120,00/kg.

Acompanhamentos
Pedido mínimo de 500g por prato.
Espaguete de legumes ao aroma de limão siciliano
e ervas finas frescas.
Batatas assadas com sálvia e páprica picante
Nhoque de abóbora ao molho branco com tomates assados e feixes
de aspargos verdes. Pedido mínimo de 1,0kg de massa.
Importante: para cada quilo de massa, acompanha 750ml de molho.

R$ 48,00/kg.
R$ 55,00/kg.
R$ 97,00/kg.

Cannelloni recheado com funghi ao molho de gorgonzola.
Pedido mínimo de 1,0kg de massa.
Importante: para cada quilo de massa, acompanha 750ml de molho.
Queijo Parmesão ralado.

R$ 123,50/kg.

R$ 65,00/kg.

Seleção de Doçuras
Cheesecake com damascos turcos em calda.
R$ 105,00/un.
Strudel folhado de Maçã com passas brancas e amêndoas laminadas
(pedido mínimo de 500g ou múltiplo).
R$ 85,00/kg.
Bolo Gelado Trufado com morangos marinados com vanilla
R$ 98,00/un.
60un Seleção de Brigadeiros Gourmet nos sabores:
Belga, Kit Kat e Nozes (20un de cada)
R$ 180,00/kit.
Doce de Colher em mini copo descartável (mín. 25un de cada sabor) R$ 2,85/un.
Creme de chocolate ao leite ou creme de chocolate branco com 01 topping.
Opções de Topping: geléia de damasco, pistache, farofa de nozes, castanha do Pará e
cupuaçú com castanha do Pará.
Importante: Copinho de 40ml e acompanha mini colher niquelada.

Importante
Encomendas serão aceitas até às 18:00 do dia 27/03.
No domingo, dia 1º de abril, 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 / Recreio: R$ 45,00
Freguesia / Taquara / Jacarepaguá: R$ 55,00
Outros bairros, sob consulta.
A Casa dos Sabores oferece também, para o seu conforto, mão de obra, materiais e
bebidas. Solicite-nos para um orçamento, dúvidas ou outras sugestões!

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

