
MASSAS E MOLHOS 
Para mais informações, solicite nossa tabela de preço  

pelo nosso whatsapp (21) 98485 8506  

ou pelo e-mail atendimento@casadossabores.com.br. 

 

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

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser 

entregues em todo o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

Massas Grão Duro 

Pedido mínimo de 500 gramas.  

Entregue em material descartável. 

Não acompanha queijo parmesão ralado. 

Pene (V)  

Mini Pene (V)  

Farfale (V)  

Fusilli (V)     

Fusilli ou Penne sem glúten (V)(VG)(SG)(SL)   

  

 

Massas recheadas 

Porção mínima de 500 gramas. 

Entregue em material descartável.    

Nhoque de aipim, batata, abóbora, espinafre, baroa (V)  

Mini Rondele de alho poró  e de ervas (V)  

Rondeli de 4 queijos com damascos  

Tortelli de gorgonzola com alho poró (V)  

Torteli de Pera com nozes (V)  

Torteli de Muçarela de Búfala (V)  

Ravioli de Queijo de cabra e ricota (V)  

Ravioli de Verde de Ricota e Salsa (V)  

Raviolone de Presunto de Parma com leve toque de nozes   

Raviolone de Brie com pera   

Tortelli de ricota com funghi  

  

 

Lasanhas 

Porção mínima de 500 gramas. 

Entregue em material descartável. 

Lasanha de cogumelos frescos (V)  

Lasanha de brócolis com espinafre e champignons ao molho branco e 

lascas de gorgonzola (V) 
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Molhos Para Massas 

Sugestão de 250ml para cada porção de 500g de massa. 

Entregue em material descartável. 

4 queijos (V)  

Bolonhesa  

Branco com ervas (V)  

Camarão  

Funghi (V)  

Gorgonzola (V)  

Molho de shitake com aspargos verdes frescos, tomate seco e vinho 

branco (V) 
 

Molho de vinho branco suave com confit de tomate cereja (V)  

Pomodoro e basílico (V)(VG)(SG)(SL)  

Molho de azeite com manjericão e tomates confitados (V)(VG)(SG)(SL)  
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