SALADAS VERDES

Saladas Verdes
Apresentadas em saladeira de vidro. Pedido mínimo de 500 gramas.
Consulte quantidade sugerida por pessoa.
Coquetel de folhas com flores de surubim e vinagrete de manga (SL)(SG).

75,00/kg

Salada verde com tomate cereja e alho poró salteados (V)(VG)(SL) (SG).
Molho de iogurte com hortelã (V) ou Vinagrete de limão siciliano (SL)(VG)(SG).

58,00/kg

Salada verde com semente de girassol e palmito pupunha ao vinagrete
balsâmico (V) (VG) (SL) (SG).

68,00/kg

Mix de folhas nobres com palitos de palmito de pupunha, queijo parmesão e
vinagrete de mostarda dijon com mel e aceto balsâmico (V)(SG)

68,00/kg

Salada de alface americana com salmão defumado, pinolis, finas lâminas
de rabanete e vinagrete de mostarda com dill (SL) (SG).

82,00/kg

Salada de folhas com pêra grelhada, presunto cru, queijo de cabra,
aspargos frescos, nozes caramelizadas e vinagrete de mostarda (SG).

72,00/kg

Salada de rúcula com carpaccio de manga, lâminas de queijo brie e molho
de mostarda (V)(SG).

69,00/kg

Salada italiana com mix de folhas, berinjelas crocantes e tomate seco ao
pesto de manjericão (V)(SG).

58,00/kg

Salada verde com queijo chèvre, palmito pupunha, cherry tomato e
vinagrete balsâmico (V)(SG).

69,00/kg

Salada verde com queijo coalho grelhado, crocante de castanhas
brasileiras e vinagrete de maracujá (V)(SG).

58,00/kg

Salada de folhas com queijo de cabra, morangos, tâmaras, farofa de
pistache e vinagrete de limão siciliano (V)(SG).

69,00/kg

Salada de folhas com endívias, lâminas de maçã grelhadas, nozes, queijo
gorgonzola e vinagrete de balsâmico com laranja (V)(SG).

79,00/kg

Salada de folhas com aspargos verdes frescos salteados e pimentões
grelhados acompanhado de vinagrete de limão siciliano (V)(VG)(SL)(SG).

69,00/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!

