
 

 

 

 

 
 

 

 

CESTAS DECORADAS 

 

CESTA DE SANDUICHINHOS (MONTE COMO DESEJAR) 

Sanduichinhos de 30g R$ 8,90 a unidade  

Pedido mínimo 30 unidades   

Queijo brie, geléia de damasco, nozes torradas e rúculas 

burrata, tomate confit, pesto de manjericão 

Salame, patê de tomate confit, abobrinhas, rúculas  

Rastbeef ao aioli trufada, queijo ementhal e rúculas 

Salmão defumado, cream cheese de ervas, pepino acridoce 

Pastrame ao molho aioli, picles, tomate confit, rúculas 

Peito de peru defumado com patê de ervas, tomate confit e salada  

Presunto de parma, brie, molho dijon ao mel, rúcula 

Queijo de cabra com caponata rústica  

Vegano de falafel, berinjela, humus e hortelã  

Vegano de legumes provençais 

Hot dog gratinado 

 

CESTA DE PÃES  

  R$ 180,00 

Baguete fresca fatiada, pães rústicos do dia, torradas amanteigadas,  

torradas de focaccia, torrada de pão pita, pães de queijo)  

 

CESTA KIT BRUSQUETAS   

R$ 450,00 

30 fatias de pão italiano torrado no alho com azeite  

+ 300g tomates confitados temperados + 300g berinjela parmegiana + 300g caponata 

italiana + 150g mozzarela búfala trufada + 150g de queijo de cabra conserva + 150g lascas 

de parmesão + 150g de parma fatiado    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÁBUAS DE MADEIRA DECORADAS  

 

Seleção de queijos (200g de cada queijo) 

R$ 300,00 

 Brie, Ementhal, Chèvre, Parmiggiano, Gorgonzola, canastra  

decorado com frutas da estação e nuts  

 

Seleção de frios (200g de cada frios) 

R$ 300,00 

Parma, peito de peru defumado, Salame hamburguês, Pastrame,  

mortadela italiana, decorado com frutas e azeitonas temperadas  

 

Tábua de brie (1kg) 

R$ 250,00 

 

Queijo brie peça inteira em crosta de geléia de damasco e amêndoas filetadas  

 

Queijo brie peça inteira com favos de mel, frutas da estação e nuts  

(acompanha 1 vidrinho de mel trufado)                  

 

Tábua italiana (1,5kg) 

R$ 350,00 

Stracciatella (parte cremosa da burrata) + berinjelas grelhadas, abobrinhas grelhadas, 

alcachofras em conserva, pimentões assados, tomatinhos confitados, alho assado + 

presunto de parma       

 

Tábua chèvre (sob encomenda) 

R$ 390,00 

Bolinhas de queijo boursin em croute + 1 piramide + 1 saint maure + 1 caprino, acompanha 

geléia de rosas, frutas frescas, frutos secos e nuts    

 

Tábua salmão (1kg)   

R$ 390,00 

 

Lâminas de Salmão gravlax servido com ovas, azeite cítrico e emulsão de anetho e Blinis 

artesanais   

 

Flores de Salmão defumado, brotos, azeite de limão siciliano, sour cream trufado e Blinis    

 

Salmão marinado no shoyu, saladinha de pepino acridoce, gergelim, espuma de cream 

cheese e torradas de pão pita  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Terrines na tábua decorada  

R$ 250,00 

 

Terrine de queijo de cabra e compota de tomates e parma crocante   

 

Terrine de gorgonzola com pêras e nozes caramelizadas    

 

Terrine de carnes do interior da França, acompanha compota de cebola    

 

Terrine de legumes provençais  

 

Terrine de pato com pistache e compota de framboesa  

 

Pastas e Rilletes (vidros de 500g) 

R$ 85,00   

 

Caponata italiana (abobrinhas, berinjelas, pimentões, passas, azeitonas, ervas) 

 

Chutney de berinjela     

 

Humus tahine tradicional   

 

Tomate confit temperado  

 

Tapenade de azeitonas  

 

Sardella  

 

Patê de cogumelos trufados  

 

Patê de boursin com frutas vermelhas  

 

Patê de boursin com alho e ervas  

 

Patê de hadock  

 

Patê de salmão defumado  

 

Patê de fígado de frango orgânico 

 

Rillete de salmão  

 

Rillete de frango defumado  

 

Rillete de linguiça e tomate    


