QUEIJOS

G1

Buffet Campagnard
1,0kg de queijos tipo francês , guarnecidos com uvas frescas e passas
(SG).
Composição
brie / gruyère / gorgonzola / camembert
Valor
R$169,00

G2

Fratelo
1,0kg de queijos leves, guarnecidos com uvas verdes (SG).
Composição
prato / provolone / esférico / uvas verdes
Valor
R$119,00

G3

Buquê de Provolone
1,0kg de queijo provolone de búfala fatiado e montado em flores com
passas negras californianas (SG).
Valor
R$105,00

G4

Fromaggio
1,0kg de queijos variados (SG).
Composição detalhada
200gr camembert / 200gr flores de provolone / 300gr gruyère / 150gr
rolinhos de prato / 150gr gorgonzola.
Valor
R$155,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.

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!

QUEIJOS

G5

Boursins com Mixed Nuts
600g de massa de queijo aerado com 3 sabores variados, guarnecidos
com 120g de mixed nuts (SG).
Sabores (Escolha 3)
► ervas finas ► salmão ► tomate seco ► azeitonas negras
► 3 pimentas ► calabresa.
Valor
R$98,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.

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!

QUEIJOS ESPECIAIS, PÃES E CIA
H1

Camembert em Croute
Queijo Camembert na massa folhada com cobertura acre-doce. Não
acompanha réchaud.
Sabores (Escolha 1)
► damasco ► frutas vermelhas.
Valor
R$72,00

H2

Camembert com Castanhas
Camembert Quente com castanhas de caju caramelizadas com
gergelim. Não acompanha réchaud.
Valor
R$68,00

H3

Brie em Croute (Grande)
Queijo Brie na massa folhada com cobertura acre-doce.
Não acompanha réchaud.
Sabores (Escolha 1)
► damasco ► frutas vermelhas.
Valor
R$149,00

H4

Brie com Mixed Nuts
1,0kg Queijo Brie com cobertura quente de mixed nuts (SG).
Não acompanha réchaud.
Valor
R$149,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.

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!

QUEIJOS ESPECIAIS, PÃES E CIA
H5

Brie com Macadâmias
1,0kg Queijo Brie com cobertura quente de macadâmias e ervas finas
(SG). Não acompanha réchaud.
Valor
R$179,00

H6

Brie com 3 coberturas
1,0kg Queijo Brie com cobertura quente de mixed nuts, macadâmias e
chutney de damasco turco (SG). Não acompanha réchaud.
Valor
R$172,00

H7

Gratinado Mediterrâneo
800g Queijo fundido com cobertura quente de tomate confit, manjericão
fresco e azeite extra virgem ou alho e ervas do mediterrâneo (SG).
Não acompanha réchaud.
Valor
R$110,00

H8

Gratinado Oriental
1 kg de Queijo Brieem papillote com abacaxi acre-doce, gengibre e
shitake (SG). Não acompanha réchaud.
Valor
R$182,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.

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!

QUEIJOS ESPECIAIS, PÃES E CIA
H9

Brie na massa filo
1kg Queijo Brie em massa filo acompanhado de figos secos e nozes
caramelizadas. Não acompanha réchaud.
Valor
R$179,00

H10

Camembert na massa filo
Camembert em massa filo acompanhado de figos secos e nozes
caramelizadas. Não acompanha réchaud.
Valor
R$ 75,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.

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!

QUEIJOS ESPECIAIS, PÃES E CIA
I1

Pastas – As Clássicas
Escolha as pastas de sua preferência. Pedido mínimo de 200g por tipo e
entregue em embalagem descartável.
Sabores
►provolone (V) (SG) (R$ 89,00/kg) ► salsa e cebolinha (V) (SG)(R$ 87,00)
►parmesão com cebola (V) (SG)(R$ 89,00/kg) ► gorgonzola (V) (SG)
(R$ 89,00/kg) ►aipo e alho (V) (SG) (R$ 87,00/kg) ► tomate seco (V)
(SG)(R$ 89,00/kg) ► azeitona preta (V) (SG)(R$ 89,00/kg) ► brie com
damasco (V)(SG)(R$ 98,00/kg) ► atum (R$ 98,00/kg) (SG)► berinjela
(V)(SG)(SL)(R$ 89,00/kg) ►homus tahine (V) (SG) (SL) (R$ 87,00/kg)
► salmão (R$ 98,00/kg) (SG)► haddock (SG) (R$ 98,00/kg) ►Tapenade
de azeitonas negras com alcaparra e tomates secos (V) (SG)(VG)(SL)
(R$ 110,00).

I2

Patê
Escolha os patês de sua preferência. Pedido mínimo de 500g por tipo e
entregue em embalagem descartável.
Sabores (Escolha 1)
►patê de foie (R$ 68,0/kg)► patê de foie com amoras (R$ 72,00/kg)►
patê de campanha (R$ 72,00/kg).

I3

Mousse
900g de mousse decorada.
Sabores (Escolha 1)
► tomate seco (V)► salmão ► azeitona (V)► aipo e alho (V)
► gorgonzola (V).
Valor
R$83,00

I4

Antepastos
Escolha os antepastos de sua preferência. Pedido mínimo de 250g servido
em pote descartável.
Sabores
► berinjela veneziana (V)(VG)(SL)(SG)(R$ 72,00/kg) ► berinjela Adelaide
(VG)(SL)(V)(SG)(R$ 68,00/kg) ► shitake com alho poro (V)(VG)(SL)(SG)
(R$ 118,00/kg) ► champignon com funghi secchi (V)(VG)(SL) (SG)
(R$ 79,00/kg) ► abobrinha à italiana (V) (VG)(SL) (SG)(R$ 68,00/kg)
► tomate seco no azeite temperado com alho frito e ervas (V)(VG)(SL)
(SG)(R$ 78,00 kg) ► pepino agridoce (V) (VG)(SL) (SG)(R$ 78,00/kg).

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.

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!

QUEIJOS ESPECIAIS, PÃES E CIA

J1

Cesta de Pães
Variedades de pães artesanais para acompanhar frios, queijos e pastas,
servido em taça de vidro.
Descrição detalhada
1,0kg de pães artesanais e rústicos: australiano (V)(VG)(SL), multi cereais
(V)(VG)(SL), ciabatta (V)(VG)(SL), baguete rústica (V)(VG)(SL), mini
brioches de leite (V) e pão de aveia (V)(VG)(SL).
Valor
R$84,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.

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!

