ESPECIAL ROSH HASHANAH
Pedidos até dia 16/09 para entregas dia 18/09 ou 20/09
Tx entrega zona sul ou barra da tijuca R$ 40,00
Pedidos acima de R$ 700,00 não cobraremos entrega
Canapés frios
CX com 10 unidades
R$ 65,00
Stick de uva, chèvre e amêndoas
Puff de milho verde, brulée de salmão defumado
Blinis de salmão gravlax, azeite trufado, ovas e zest de limão siciliano
Bombom de aspargos
Burguer de cordeiro com brie e geléia de hortelã
Cestinha crocante de brie ao mel trufado e nozes
Tostas de bacalhau ao alho negro

VIDRO DE PATÊ 500G
(acompanham toast de pão pita)
R$ 95,00
Arenque marinado
Hadock
Rillete de pato

Tábuas especiais
Terrine de queijo de cabra legumes provençais (30cm) acompanha torradas
de focaccia
R$ 220,00
Queijo brie peça inteira com favo de mel, frutas da estação e nuts tostados
(acompanha 1 vidrinho de mel trufado e fatias de pão rústico de chocolate)
R$ 230,00
Flores de Salmão defumado e gravlax, brotos, azeite de limão siciliano, sour
cream trufado e Blinis artesanais (1kg)
R$ 270,00

Saladas
R$ 200,00 kg
(1kg servem 6 pessoas)
Salada de mix de folhas, figos, queijo gorgonzola, nozes e vinagrete de
framboesa
Salada de couscous marroquino com pistache, cramberries, semente de
romãs, queijo de cabra, hortelãs
Salada niçoise de hadock com batatinhas assadas, alcaparrones, tomates
confitados, brotos e molho especial

Pratos de massa
R$ 200,00 kg
(1kg servem 4 pessoas)
Varenikes de batata e queijo fonduta, manteiga de cebolas caramelizadas
Ravioli de chèvre, abobora assada, manteiga e pain d’epices
Ravioli de mozzarela e manjericão, fonduta de tomatinhos

Pratos principais
R$ 320,00 kg
(1kg servem 4 pessoas)
Wellington de Salmão e espinafre, acompanha legumes assados da estação,
arroz negro
Hadock às natas com aspargos, batatas amanteigadas e arroz de
amêndoas
Cherne ao molho provençal, purê de cenoura, arroz de grãos e nuts
Pernil de Cordeiro em seu molho, batatas e maçãs assadas, farofa de
pistache
Filé mignon, echalotes caramelizadas, talharim de palmito trufado

Sobremesas
Servem 10 fatias
Pudim de doce de leite e flor de sal
R$ 99,00
Torta de chocolate com praliné de avelãs
R$ 120,00
Torta de morangos silvestres
R$ 160,00
Torta de nozes carameladas
R$ 180,00

