
FIM DE ANO 2016 
 
 

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 a noite... 

Canapés Quentes 

Mínimo de 25un ou múltiplos de 25. Canapés apresentados em material descartável. 

Baked potato recheada com creme de gorgonzola e duo de cogumelos 
(Shitake e Paris) 

R$ 2,20/un. 

Dadinho de tapioca com suave geléia de pimenta R$ 2,20/un. 

Mini quiche recheada com caranguejo e camarão   R$ 1,80/un. 

Triângulo folhado recheado com alcachofra, mascarpone e alho R$ 2,60/un. 

Trouxinha folhada de queijo brie com alho poró R$ 2,60/un. 

 

Canapés Frios 

Mínimo de 25un ou múltiplos de 25. Canapés apresentados em material descartável. 

Blini de capim santo com duo de caviar e sauer cream R$ 2,80/un. 

Coquetel de camarão moreno com lichia R$ 2,20/un. 

Damasco com Grana Padano e semente de Papoula  R$ 1,80/un. 

Involtini de Parma com manga e redução de balsâmico R$ 2,60/un. 

Patinha de caranguejo ao molho de maracujá R$ 2,60/un. 

Rolinho de salmão com creme aromático de queijo feta  
com gengibre e redução de caipirinha 

 

R$ 2,60/un. 
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Para a ceia... 

Entradadas 

Camembert (R$ 55,00/un) ou Brie grande (R$180,00/un) com cobertura de sua escolha. 

Escolha 1 cobertura: 

• Damasco e tâmaras confitadas 

• Chutney de manga com cogumelos Paris frescos 

• Castanhas portuguesas com vinho do porto 

Quiche grande de cogumelos frescos com castanha portuguesa (30 cm) R$ 96,00/un. 

Quiche grande de gruyere com presunto cru e sálvia (30 cm) R$ 96,00/un. 

Salada de lentilhas com favas, bacalhau e cebolas confitadas   R$ 92,00/kg. 

Salada de grãos com nozes ao pesto de 7 ervas R$ 85,00/kg. 

Para saladas, pedido mínimo de 500g por produto.  
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Pratos Principais 

Pedido mínimo de 500g por produto. 

Todas as proteínas são acompanhadas de molho. 

Peito de peru (o nosso tradicional) 
Fatiado ao molho de champanhe com damasco  

R$ 168,00/kg. 

Bacalhau Gratinado 
Bacalhau em lascas ao molho branco sobre leito de batatas 

R$ 170,00/kg. 

Lombo de Bacalhau 
Com crosta de tapenade montado em chips de abobrinha  
e quinoa vermelha   

R$ 292,00/kg. 

Linguado 
Recheado com bacalhau ao molho de ervas 

R$ 192,00/kg. 

Salmão 
Com crosta de sementes ao molho suave de tangerina 

R$ 185,00/kg. 

Filé Mignon 
Fatiado com crosta de avelã com ervas ao molho de vinho do porto 

R$ 180,00/kg. 

Tender 
Fatiado acompanhado de frutas vermelhas 

R$ 178,00/kg. 

Cordeiro 
Fatiado acompanhado de maçã e peras assadas com alecrim 

R$ 295,00/un. 

Lombo de porco 
Recheado com farofa de damasco 

R$ 155,00/un. 
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Acompanhamentos 

Pedido mínimo de 500g por produto. 

Arroz com 2 Lentilhas (tradicional e amarela) R$ 82,00/kg. 

Farofa crocante com castanha de caju e amendoim picados  R$ 65,00/kg. 

Farofa tradicional com frutas secas      R$ 75,00/kg. 

Petit Legumes na manteiga de ervas      R$ 95,00/kg. 

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

Tortelli de abóbora com molho de queijo de cabra  
e amêndoas laminadas torradas.  
Importante: Para cada quilo de massa acompanha 750ml de molho. 

R$ 143,00/kg. 

Queijo Parmesão ralado R$ 65,00/kg. 

Tortelli de pato ao Tucupi 
Importante: Para cada quilo de massa acompanha 500ml de molho. 

      

R$ 189,00/kg. 

Para adoçar 

Pedido mínimo de 500g por produto. 

Fios de ovos R$ 110,00/lg. 

Gateau de chocolate com seleção de castanhas torradas 
(avelã, nozes e amêndoas)  

R$ 120,00/un. 

Torta de chocolate branco com morangos marinados na baunilha   R$ 150,00/un. 

Torta de maçã folhada com passas brancas e nozes pecan    R$ 75,00/kg. 

Torta de nozes com baba de moça R$ 140,00/un. 

Rabanada  

Grande R$ 4,80/un. 

Pequena 

      
R$ 3,70/un. 

 


