PORTAL IN BOX – PETIT COMITÊ
SUA FESTA NA CAIXA
Caixa de Bambu lindamente decorada
BOX 1 – Portal picnic
Para 8 pessoas R$ 600,00 + tx entrega
40 mini sanduiches sortidos (Queijo brie com geléia de damasco e nozes torradas/ Búfala
com tomate confit e pesto de manjericão/ Rastbeef ao aioli trufada com queijo gouda e
rúcula/ salmão defumado com cream cheese e saladinha de pepino acridoce)
24 mini quiches de 3 queijos
24 folhados de frango defumado com catupiry
24 tortinhas de camarão da vovó
24 minis hot dog gratinado
500g humus tahine tradicional com toast de pão sírio
500g caponata com toast de pão italiano
Cookies especiais
Biscoitinhos de parmesão
Trufas de brownie
8 cup cake (chocolate ou doce de leite)
BOX 2 – Portal França
Para 6 pessoas R$ 600,00 + tx entrega
1 tábua de Salmão marinado – 500g (acompanha sour cream e Blinis artesanais)
1 vidro de 200g patê artesanal de foie gras 100% (acompanha geléia de framboesa)
300g patê campagne artesanal
300g rillete de hadock defumado
300g Terrine de pato com pistache e compota de figos
300g terrine de legumes provençais
1 tábua de 300g de chèvre boursin em crôute
300g Steak tartare tradicional, acompanha batata chips
1/2 forma de brie com favo de mel trufado
Seleção de pães rústicos, torradas e baguete
Seleção de 30 mini quiches variadas (alho poró/ lorraine/ salmão defumado)
Seleção de 30 vol au vent (espinafre com bacon/ cogumelos/ lagosta)

BOX 3 – Portal Itália
Para 6 pessoas R$ 600,00 + tx entrega
300g Berinjelas marinadas
300g Abobrinhas marinadas
300g Tomate confit
300g Sardella
300g Caponata
300g Tapenade
300g Mozza temperada
2 unid Burrata ao pesto trufado
300g Parmiggiano ao mel trufado
300g de terrine de Gorgonzola com peras e nozes
Seleção de frios 300g: Salame italiano, Mortadela de pistache, presunto de parma
200g Carpaccio de carne
Seleção de pães: italiano fatiado tostado para brusquetas, focaccia tradicional de alecrim
e sal grosso, Pizza branca, grissinis
Seleção de 30 bombom (caprese/ funghi porccini/alcachofra com grana padano)
BOX 4 – Portal Clássicos
Para 6 pessoas R$ 600,00 + tx entrega
60 canapés premium (Blinis de camarão ao creme trufado/ Sticks de parma, melona e
mozzareline/ Puffs de milho verde e brulée de salmão defumado/ Stick de uva, chèvre e
amêndoas/ Mousse de foie gras 100% com framboesa)
Seleção de queijos nobres (1kg) decorado com frutas, acompanha mel trufado e geléia de
rosas da casa e seleção de pães da casa
1 terrine de chèvre, figos e parma
1 Terrine de pato com laranja
12 unid Coquetel de camarão VG
300g de tartare duo de salmão trufado, sour cream e Blinis
Seleção de 30 cestinhas filo crocante (camarão com alho poro/ brie ao mel trufado/ carne
seca com catupiry e couve crocante)
Seleção de 30 choux (aspargos/ canastra com castanha do caju/ shitake)
BOX 5 – Portal al mare
Para 6 pessoas R$ 750,00 + tx entrega
300g Polvo ao vinagrete
300g Punheta de bacalhau
Tábua mix de salmão marinados 300g (gravlax, oriental, beterraba) com sour cream
300g Sardella
300g Mousse de hadock
6 Casquinhas de siri
6 Casquinhas de lagosta
1,5kg de ceviche tropical de salmão
Seleção de pães
20 Mini acarajés
20 folhados invertido de camarão com catupiry
20 Cestinha filo crocante de bacalhau

