CEIAS DIVINA PASTA 2017
CEIA 1 – R$ 78,00 por pessoa - mínimo de 6 pessoas*
Arroz com alho poró
Salada de natal
Lombo recheado com farofa
Peito de peru om molho madeira
Fagottini de mussarela de bufala ao sugo
Bolo de nozes

CEIA 2 – R$ 82,00 por pessoa – mínimo de 8 pessoas*
Arroz com amêndoas e passas
Quiche de bacalhau
Chester assado a Califórnia
Lombo assado com geleia de pimenta
Farofa à brasileira
Tortelloni de ricota, passas e nozes com molho branco
Bolo mousse de chocolate
CEIA 3 – R$ 72,00 por pessoa – mínimo de 6 pessoas*
Arroz com mix de frutas secas
Salpicão de frango
File mignon com shitake
Lombo assado com geleia de pimenta
Rondella de mussarela de bifala, rúcula e tomate seco ao sugo
Torta de mousse de maracujá com brigadeiro

CEIA 4 – R$ 75,00 por pessoa – mínimo de 6 pessoas*
Quiche de alho poró
Sorrentini de abobora com parmesão ao sugo
Arroz com açafrão e passas
Lombo recheado
Peito de peru ao molho madeira
Bolo de nozes

Detalhes:
O cardápio inclui só os pratos que são acondicionados em material
descartável.
Caso o cliente queira, pode mandar as travessas para montarmos os
pratos.
* Para um número maior ou menor de pessoas, consultar os preços
pelo telefone 11 4990.7946 ou pelo whatsapp 11 97212.8966

Pratos Avulsos

Carnes
Lombo recheado com farofa ou presunto e bacon

Kg

R$ 72,00

Peito de peru ao molho de champagne e passas ou madeira

Kg

R$ 98,00

File mignon ao molho de shitake

Kg

R$ 120,00

Chester assado com farofa

Kg

R$ 65,00

Tender bolinha a Califórnia

Un

Consultar

Pernil Assado com farofa

Kg

R$ 60,00

Arroz com alho poró ou amêndoas

Kg

R$ 42,00

Salada de Natal

Kg

R$ 52,00

Farofa doce ou salgada

Kg

R$ 40,00

Antepastos

Kg

R$ 72,00

Quiche de alho poró

Kg

R$ 52,00

Quiche 4 queijos

Kg

R$ 52,00

Quiche espinafre com gorgonzola

Kg

R$ 52,00

Quiche de bacalhau

Kg

R$ 58,00

Cuscuz de camarão

Kg

R$ 55,00

Acompanhamentos

Entradas

Sobremesas
Bolo de nozes*

Kg

R$ 85,00

Bolo mousse de chocolate*

Kg

R$ 75,00

Bolo de frutas*

Kg

R$ 60,00

Torta de sorvete com coulis de fruta vermelhas – retirar na loja

Kg

R$ 75,00

* Os bolos tem aproximadamente 1,4Kg

