
 

 

 

 

 

PORTAL DELUXE  

Pratos únicos e especiais já com acompanhamentos  

Porção de 1,2kg que atende até 3 pessoas R$ 250,00  

Porção de 2kg que atende até 5 pessoas R$ 400,00   

 
Galeto desossado à provençal na manteiga trufada com dijon e tomilho, servido com arroz 

à grega, farofinha panko, palha de mandioquinha, Salada de brócolis tostado      

 

Tornedor de filé mignon ao molho de cogumelos selvagens, arroz piamontese e 

Salada caesar  

 

Tornedor de filé mignon em crosta de alho assado e ervas, servido com farofinha de 

ovos, arroz maluco, batata chips e molho vinagrete da casa 

 

Pernil de cordeiro assado em seu molho com hortelãs frescas, acompanha couscous 

marroquino com frutos secos e castanhas e abobora japonesa assada             

 

Lagosta ao termidor, servido com arroz de amêndoas e creme de espinafre  

 

Camarão na moranga, arroz de coco, farofa de dendê   

 

Camarão em emulsão trufada e palmito de pupunha em fios 

 

Camarão ao molho thai servido dentro do abacaxi, arroz basmati e farofa de castanhas 

do caju, saladinha de brotos e manga   

 

Fricassê de camarão gratinado, palha de mandioquinha e arroz de salsinha    

 

Peixe assado (cherne), molho de camarão, arroz de brócolis, purê de mandioquinha e 

saladinha verde   

 

Arroz de lagosta (acompanha salada verde da estação)     

 

Arroz de frutos do mar (acompanha salada verde da estação)  

 

Frutos do mar à la plancha com batatas, tomates assados, pimentões e arroz de 

açafrão  

 

Kit feijoada Arroz branco/ farofinha/ torresmo/ feijão/ carnes do feijão/ couve refogada/  

banana frita/ Aipim frito 

 

 



 

 

 

Sobremesas R$ 89,00 20cm   

Pudim de leite condensado 

Pudim de doce de leite com flor de sal 

Pudim de claras com amêndoas e creme anglaise  

Manjar de coco com calda de ameixa e raspas de coco fresco 

Crepe souflê de morangos com chantilly 

Torta alemã  

Pavê serenata de amor   

Banoffe de banana com nutella 

Cheesecake de goiaba   

 

ATENÇÃO: INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
SOBRE OS PRATOS:  

 Pratos frescos enviados em refratários prontos para servir (embalagem retornável), 

acompanhamentos vão em embalagens plásticas para serem aquecidos em microondas e 

colocados em travessa de sua preferência       

SOBRE OS PEDIDOS: 

 Pedidos serão aceitos sempre com 3 dias uteis de antecedência   

 Estamos operando com um efetivo muito pequeno, portanto temos limite de produção 

semanal, aceitaremos pedidos até esgotar nossa capacidade de produção. 

 O pagamento deve ser feito via deposito ou via pag seguro antecipadamente. O pedido é 

feito, digitalizado, enviado para conferencia e pagamento. Favor enviar o comprovante 

SOBRE AS ENTREGAS:  

 Área de entrega: grande tijuca, zona sul, centro, barra, recreio, fora dessas áreas, sera 

cobrado taxa de entrega  

 Para os prédios com porteiros, favor orienta-los a receber o seu pacote e colocar no 

elevador. Estamos num momento de pandemia e precisamos garantir a sua segurança e a 

nossa também, portanto as entregas devem ser feitas com o mínimo contato possível. 

 Para os prédios sem porteiros, pedimos que o cliente desça com máscara e luva para 

receber seu pacote.  

 Para casas residenciais, entregaremos na porta, também com mínimo contato físico e quem 

for receber, por favor estejam com máscara e luva. 

 Entregas serão feitas AOS DOMINGOS DE MANHÃ 

  

Agradecemos imensamente sua preferência e carinho!  

Tel fixo 32174214 / Tassiana 965338338 / Ana 983209944 

Bia 980871313 / Juliana 970205315 

 


