COMBINADOS - TEMÁTICOS

M1

Pintxos
Inspirada nos Pintxos espanhóis a Casa dos Sabores traz nesse combinado
opções de tapas para dar um charme especial ao seu evento. São 18
Pintxos montados com palito sobre uma fatia de baguete (V)(VG)(SL).
Sabores (Escolha 1)
► azeitona com pimentões, pimenta Cambuci e queijo em cubos e azeite
de ervas (V)► caponata com queijo de cabra e presunto de Parma (V)
► cogumelos frescos com crocante de alho poró (V)(VG)(SL)
► muçarela de búfala com salsa de tomate e pesto de manjericão (V).
Valor
R$69,00

M2

Ibéricos
Os tradicionais antepastos da Casa dos Sabores com novos sabores,
inspirados nos tapas e sabores ibéricos. Fatias do tradicional pão rústico
(V)(VG)(SL) acompanhados de 02 opções (200gr de cada) de antepastos
escolhidos por você.
Sabores (Escolha 2)
► cogumelos frescos salteados (V)(VG)(SL)(SG) ► berinjela com presunto
de Parma (V)(VG)(SL)(SG)► rolinhos de pimentão recheados (V)(VG) (SL)
(SG)► camarão salteado e marinado (SG).
Valor
R$68,00

M3

Bocadinhos Juninos
46 Guloseimas nos sabores tradicionais das festas juninas à disposição
durante todo o ano.
Composição
12un mini cuscuz de tapioca com coco (V)(SG) / 12un mini bolo de aipim
(V)(SG) / 12un mini bolo de fubá com erva doce (V) / 10un banana frita
com açúcar e canela (V)(SG) (SL).
Valor
R$96,60

* (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!
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M4

1001 Noites
Especialidades árabes para degustar com pita bread (300g).
Sabores (Escolha 4 – 250g de cada)
► tabule (V)(VG)(SL)► ► homustahine (V)(VG)(SL)(SG) ►
babaghhanouche (V)(VG)(SL)(SG)► coalhada seca com Zaatar (V) ►
ratatouille turca (V) (VG)(SL)(SG) ► pasta grega (berinjela com tomate e
levemente picante) (V)(VG) (SL)(SG).
Valor
R$148,00

M5

Combinado Franco Italiano
Queijos tipo francês, patê de foie e frios guarnecidos com molho de
mostarda Dijon e uvas verdes.
Composição detalhada
450g brie e camembert (V)(SG) / 200g patê de foie (SG)/ 550g presunto
de Parma, presunto cru e salame envelhecido.
Valor
R$178,00

M6

Brincadeiras do Oriente
Variados petiscos de inspiração oriental.
Composição detalhada
20un Atum grelhado com gergelim preto acompanhado de redução de
shoyo (SL) / 20un roll de salmão com nori / 250g de tofu com nirá e molho
de teriyaki (SL) / 20un rolinhos de papel de arroz com kanikama, aipo e
gengibre e molho de gergelim.
Valor
R$286,00

* (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!
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M7

TexMex
Especialidades da cozinha mexicana para consumir com nachos.
Composição detalhada
250g guacamole (V)(VG)(SL) / 300g salsa cruda (V)(VG)(SL)/ 300g salada
de feijão refritos (SL) / 150g sauer cream (V) / 240g tortillas de milho (SG).
Valor
R$154,00

M8

Picadinho indiano
1kg de picadinho na faca (SL) aromatizado com curry, guarnecido com
10 itens, tais como: chutney de gengibre (150g) (V)(VG)(SL), farofa de
amendoim (100 gr) (V)(VG)(SL), ovo ralado (2 ovos) (V)(SL), antepasto de
champignon com funghi secchi (200g) (V)(VG)(SL), damascos turcos
(100g) (V)(VG)(SL), molho de curry indiano (150g) (V), tomates secos
(100g) (V)(VG)(SL), bacon bits (100g) (SL), berinjelas crocantes com
alecrim (100g) (V)(VG)(SL).
Para acompanhar, 30 fatias de baguete rústica (V)(VG)(SL).
Picadinho servido em porcelana branca. Acompanhamentos em
descartáveis e cumbucas de melanina à parte. Não acompanha
réchaud.
Sugestão
picadinho indiano pode ser oferecido com frango.
Valor
R$208,00

M9

OKTOBERFEST
Variados petiscos de inspiração alemã.
Composição detalhada
30un Rosbife com juliana de legumes em rolinho no palito acompanhado
de mostarda escura (SL)/ 20un pequenas batatas com creme de alho
poró com leve perfume de cerveja (V) / 36un mini sanduíche em pão
integral com dip de salmão e pepino acre-doce / 20un mini frikadelle
(bolinhas de carne) com pimenta (SL)/ 20un currywurst (salsicha com
molho curry.
Valor
R$208,00

* (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!

