PORTAL DELUXE AFETIVO
Pratos especiais para almoços em família
Entregas de terça a domingo (sábados entrega especial sem taxa)
Pedidos com até 3 dias de antecedência
FEIJOADA COMPLETA
Para até 3 pessoas R$ 240,00
Para até 6 pessoas R$ 450,00
Arroz branco/ farofinha/ torresmo/ feijão/ carnes: costelinha, bacon, lombo,
carne seca, paio, linguiça calabresa/ couve refogada/ banana frita/ Aipim
frito/ molho de pimenta/ laranja fatiada
COZIDO COMPLET0
Para até 3 pessoas R$ 240,00
Para até 6 pessoas R$ 450,00
Arroz branco/ farofinha/ pirão/ feijão branco/ carnes: costelinha, barriga de
porco, fraldinha, linguiça calabresa e paio/ legumes: milho, repolho, couve,
banana da terra, cenoura, abobora, batatas, batata doce, inhame
BAIÃO DE 2 COMPLETO
Para até 3 pessoas R$ 240,00
Para até 6 pessoas R$ 450,00
Arroz + feijão de corda + bacon + queijo de coalho, manteiga de garrafa e
muito coentro + Carne seca acebolada + aipim + saladinha picante de
tomates + couve refogada
FRANGUINHO
Para até 3 pessoas R$ 240,00
Para até 6 pessoas R$ 450,00
Frango caipira assado ao molho delicioso da casa
Acompanha: salada de batata trufada + Arroz de brócolis tostado + farofa
panko

MASSAS ARTESANAIS
Para até 3 pessoas R$ 240,00
Para até 6 pessoas R$ 450,00
*todos as massas acompanham salada verde da casa
Macarroni in cheese trufado
Paglia e feno na manteiga de sálvia com camarões e abobrinhas
Massa nero di sépia ao molho bisque e frutos do mar
Ravióli 100% bufala, molho pomodoro e manjericão
Ravióli de brie com papoula na manteiga de vanilla, damasco e amêndoas
Ravioli de chèvre, pêras e nozes
ARROZES AFETIVOS
Para até 3 pessoas R$ 270,00
Para até 6 pessoas R$ 480,00
*todos os arrozes acompanham salada verde da casa
Arroz de frutos do mar
Arroz de pato com linguiça artesanal
Arroz de polvo com brócolis tostado e tomate confit
Arroz de cordeiro com lentilhas e cebola crocante
FRICASSÊS AFETIVOS
Para até 3 pessoas R$ 270,00
Para até 6 pessoas R$ 480,00
*todos os fricassês acompanham salada verde da casa + arroz branco +
batata palha caseira
De camarão com catupiry
De bacalhau às natas
De cogumelos selvagens

PRATOS DE CARNE
Para até 3 pessoas R$ 270,00
Para até 6 pessoas R$ 480,00
Picanha Angus fatiada na manteiga de ervas da casa
Acompanha Salada caesar + farofinha panko + arroz à grega + batata
chips + molho à campanha da casa
Roastbeef de filé mignon na manteiga café paris
Acompanha: talharim de palmito + legumes assados da estação +
Salada verde do dia
Tornedor de filé em crosta de brie e salsa trufada, molho dijon
Medalhões de filé ao molho de cogumelos selvagens
Acompanha: arroz piamontese + salada verde do dia + chips da casa
Pernil de cordeiro assado em seu molho e fatiado
Acompanha: couscous marroquino + legumes assados da estação
PRATOS DE PESCADOS
Para 3 pessoas R$ 290,00
Para até 6 pessoas R$ 540,00
Frutos do mar à la plancha (polvo, lula, lagostins, camarões, peixe do dia)
Acompanha: Arroz brócolis + batatas assadas + salada verde do dia
Camarão flambado em emulsão trufada em leito de palmito assado
Acompanha: Arroz negro + salada verde do dia
Camarão na moranga
Acompanha: Arroz branco + farofinha de castanhas + salada verde da
casa
Cherne na folha de bananeira ao molho de camarão
Acompanha: purê de banana da terra + arroz branco + salada verde
Cavaquinhas à provençal
Acompanha: Arroz de amêndoas + purê de mandioquinha + salada verde
da casa
Hadock às natas em leito de espinafre
Arroz de amêndoas, palha de mandioquinha e salada verde do dia

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:
 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.
 Entregamos no horário comercial, caso tenha horário especifico para receber, ele deve ser
informado.

