
QUICHES 
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. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiches Individuais (9cm) 

Apresentados em embalagem descartável  

Cogumelos Paris com vegetais da estação (V)  

Alho poró (V)  

Alho poró com shitaki (V)   

Alho poró com queijo gruyere e parmesão (V)  

Integral de alho poró com espinafre (V)  

Alho Poró com presunto cru  

Cebola (V)  

Cebola caramelizada com gorgonzola (V)  

Frango com alho poró  

Queijo de cabra perfumado com tomilho e tomatinhos (V)   

Quiches 

Apresentados em embalagem descartável e com rendimento aproximado de 12 fatias. 

Oferecemos também em tamanhos individuais. 

3 Cogumelos: shitake, champignon e funghi (V)  

Alho poró (V)  

Alho poró com lascas de presunto cru   

Bacalhau   

Brie com damasco (V)  

Carne Seca com queijo coalho   

Cebola (V)  

Presunto cru com parmesão e tomates, o cereja e o seco   

Frango com alho poró  

Gruyère com tomate seco (V)   

Lorraine  

Queijo chèvre com tomates e sálvia (V)                                                        

Shitake (V)  

Shitake com alho poró (V)  

Tomate seco com manjericão (V)  

Gruyère com presunto cru e tâmaras  

Cogumelos frescos com espinafre (V)  
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Lorraine  

Carne seca com queijo coalho                                                        

Brie com Damasco  (V)  

Pato com azeitonas negras  

Tomate seco com manjericão (V)  

Gruyère com presunto cru e tâmaras  

Cogumelos frescos com espinafre (V)  
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