MASSAS E MOLHOS

Massas Recheadas
Pedido mínimo de 1kg ou múltiplos de 1. Massas disponíveis para pedidos com
48 horas de antecedência. Não acompanha queijo parmesão ralado.
Rondelli branco com queijo e presunto

92,00/kg

Cannelloni de ricota com espinafre e nozes(V)

92,00/kg

Cannelloni de ricota com manjericão(V)

92,00/kg

Tortelli de zucca (abóbora com amêndoas)(V)

126,00/kg

Tortelli de ricota com funghi(V)

106,00/kg

Gnocchi de batata(V)

56,00/kg

Gnocchi de aipim(V)

58,00/kg

Gnocchi de abóbora(V)

62,00/kg

Gnocchitricolor(V)

62,00/kg

Gnocchi de batata recheado com muçarela(V)

79,50/kg

Ravioli de frango

76,00/kg

Ravioli de muçarela de búfala(V)

96,00/kg

Ravioli de gorgonzola e alho poró(V)

96,00/kg

Ravioli de quatro queijos com damasco(V)

96,00/kg

Ravioli de ricota com nozes(V)

76,00/kg

Ravioli verde de muçarela(V)

78,00/kg

Massas Grão Duro
Pedido mínimo de 500 gramas.
Não acompanha queijo parmesão ralado.
Pene(V)

29,00/kg

Mini Pene(V)

35,00/kg

Farfale(V)

29,00/kg

Fusilli(V)

29,00/kg

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

52,00/kg

* (V): vegetarino / (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!

MASSAS E MOLHOS

Molhos Para Massas
Pedido mínimo de 500ml.
Sugestão de 750ml para cada 1 quilo de massa.
4 queijos(V)

55,00/litro

Al Mare

69,00/litro

Bolonhesa

46,00/litro

Branco(V)

42,00/litro

Branco com ervas(V)

49,00/litro

Camarão

65,00/litro

Funghi(V)

65,00/litro

Gorgonzola(V)

46,00/litro

Molho de shitake com aspargos verdes frescos, tomate seco e vinho
branco (V)

65,00/litro

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

53,00/litro

Pomodoro e basílico(V)(VG)(SG)(SL)

46,00/litro

Molho cremoso de brie com damasco(V)

75,00/litro

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

46,00/litro

* (V): vegetarino / (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!

