FingerFood.

NATAL / RÉVEILLON 2020
Entradas e saladas







Brie crocante com geleia de frutas vermelhas 200g (serve 3 pessoas ) R$ 57
Brie folhado com compota de frutas secas 1,3kg (serve 10 pessoas) R$ 160
Burrata com salsa verde e pesto de tomate acompanha fitas de parmesão e lemon pepper - 2 unids ( serve de 4/5
pessoas ) R$ 135
Figo fresco envolto de Parma, recheado com roquefort e glaze de balsâmico + saladinha – 4 unids R$ 155
Brochette mediterâneo de camarão, filet mignon e legumes com couscous marroquino. ( serve 4/5 pessoas) R$ 192
Mix de folhas com queijo de cabra, uvas frescas, pêssegos grelhados e amêndoas ( serve 4/5 pessoas) R$ 115

Pratos














Tender marinado no prosecco e fatiado com compota de mangas grelhadas R$ 167/kg
Pernil suíno desossado e assado por 24 horas com confit de tomate, cebolinha e alho poró. (Peso aprox. 1,5kg) R$ 187
Arroz de pato e linguiça calabresa R$ 154/kg
Bobó de camarão com farofa de dendê R$ 217/kg
Bacalhau com natas R$ 190/kg
Sorrentini recheado com creme de búfala R$ 85/kg
Panzotti recheado com brandade de bacalhau R$ 115/kg
Arroz branco com amêndoas R$ 42/kg
Arroz basmati com especiarias e leite de coco R$ 78/kg
Farofa de fim de ano R$ 82/kg
Molho pomodori R$ 47/kg
Molho branco com alho confit e ervas frescas R$ 47/kg
Queijo parmesão ralado R$ 25,00 (250g)

Sobremesas




Gâteau de chocolate belga acompanha creme anglaise (serve 8 pessoas ) R$ 117
Torta francesa de maçã (10 fatias) R$ 93
Tatin de amêndoas e castanhas acompanha creme anglaise (serve 10 pessoas )R$ 115
*as sobremesas mini estão disponíveis em nosso site

Pães para o café da manhã do Natal







Pão de fermentação 100% natural (aprox.500g) R$ 22
Brioche com limão siciliano (4 unid de 70g cada) R$ 18
Croissant (4 unids de 70g cada) R$ 22
Pão de queijo multigrãos para assar (4 unids de 80g cada) R$ 16
Petit four variado (200g) R$ 15
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Os pedidos para o Natal e Ano Novo devem ser confirmados até o dia 15/12
Telefone: 3714-5952 / 3501-1637 WhatsApp : 98816-1851 - Frete a calcular

