
 

 

 

 

 

PORTAL DELUXE AFETIVO  
Pratos especiais para almoços do tamanho da sua família 

Entregas de terça a domingo (consulte a taxa de entrega do seu bairro, ou retire na nossa 

sede)  

*Pedidos Mínimo de 3 dias de antecedência*   
 

“O” franguinho  

Para 2 pessoas R$ 150,00 

Para 4 pessoas R$ 280,00   

Para 6 pessoas R$ 390,00 

Para 8 pessoas R$ 490,00      

*Pedaços nobres de frango caipira assado ao molho dijon trufado e batatinhas ao murro  

Acompanha: salada caesar + Arroz de brócolis tostado + farofa panko  
 

“O” porquinho   

Para 2 pessoas R$ 150,00 

Para 4 pessoas R$ 280,00   

Para 6 pessoas R$ 390,00 

Para 8 pessoas R$ 490,00      

*Picanha levemente defumada     

Acompanha: feijão tropeiro + couve crocante + salada de banana + abobora assada + 

arroz soltinho + farofinha    
 

Massas artesanais (todas as massas acompanham salada do dia) 

Para 2 pessoas R$ 150,00 

Para 4 pessoas R$ 280,00   

Para 6 pessoas R$ 390,00 

Para 8 pessoas R$ 490,00      

*Mac n cheese trufado    

*Massa paglia e feno ao molho bisque de camarões generosos   

*Ravioli de queijo de cabra e beterraba, chips de maçã verde, nozes caramelizadas       

*Ravióli 100% bufala, molho pomodoro com tomatinhos confitados e manjericão  

*Ravioli 100% brie na manteiga de vanilla, chips de pêras, flores, amêndoas tostadas 

*Varenikes de batata e queijo ementhal, manteiga de sálvia e cebola caramelizadas  
 

Almoço nordestino   

Para 2 pessoas R$ 170,00 

Para 4 pessoas R$ 290,00   

Para 6 pessoas R$ 420,00 

Para 8 pessoas R$ 550,00      

*Baião de 2 + carne de sol acebolada na manteiga de garrafa + queijo coalho no melaço 

de cana + aipim frito + Couve refogado + banana frita + farofa + salada de tomatinhos      
 

 

 



 

 

 

Feijoada completíssima  

Para 2 pessoas R$ 190,00 

Para 4 pessoas R$ 350,00   

Para 6 pessoas R$ 450,00 

Para 8 pessoas R$ 590,00      

*Arroz branco + farofinha + couve à mineira + banana frita + aipim frito + laranja fatiada 

+ molho de pimenta caseiro + torresmo + linguicinha acebolada + feijão +   

carnes: costelinha, bacon, lombo, carne seca, paio, linguiça calabresa 
 

Fricassês afetivos   

Para 2 pessoas R$ 190,00 

Para 4 pessoas R$ 350,00   

Para 6 pessoas R$ 450,00 

Para 8 pessoas R$ 590,00      

*Fricassê de camarões com alho poró + arroz de amêndoas + batata palha + salada do dia  

*Fricassê de bacalhau às natas + arroz de brócolis + batata palha + salada do dia 

*Fricassê de mix de cogumelos selvagens + arroz de grãos + batata palha + salada do dia  
 

Arrozes caldosos afetivos (todos os arrozes acompanham salada do dia) 

Para 2 pessoas R$ 190,00 

Para 4 pessoas R$ 350,00   

Para 6 pessoas R$ 450,00 

Para 8 pessoas R$ 590,00      

*Arroz de frutos do mar  

*Arroz de cavaquinhas à provençal  

*Arroz indiano de camarões com abacaxi ao leite de coco   

*Arroz negro de polvo na manteiga de pápricas, brócolis tostado e tomatinhos confitados 

*Arroz de pato com linguiça artesanal  

*Arroz negro de cogumelos selvagens e craquelé de grana padano   
 

Pratos completos de carne  

Para 2 pessoas R$ 220,00 

Para 4 pessoas R$ 380,00   

Para 6 pessoas R$ 480,00 

Para 8 pessoas R$ 630,00      

*Costeletas de cordeiro em seu molho  

Acompanha: batatas e maçãs assadas + farofa de pistache + salada caprese caprino  
 

*Pernil de cordeiro assado em sem molho, servido fatiado  

Acompanha: couscous marroquino com frutos secos, berinjela frita e cebola crocante + 

abobora assada + coalhada seca + salada do dia  
 

*Medalhão de filé ao molho de cogumelos selvagens  

Acompanha: arroz à piamontese + batata chips caseira + salada do dia  
 

*Roastbeef de filé em leito de cogumelos, tomatinhos e bacon  

Acompanha:  Arroz de salsinha + batata assadas + salada de palmito trufado 
 

*Picanha angus na manteiga de ervas  

Acompanha: farofa panko + salada caesar + molho vinagrete da casa + arroz soltinho + 

batata chips caseira 
 



 

 

 

Pratos completos de carne  

Para 2 pessoas R$ 240,00 

Para 4 pessoas R$ 390,00   

Para 6 pessoas R$ 490,00 

Para 8 pessoas R$ 640,00      

*Frutos do mar à la plancha (polvo, lagostins, camarões, peixe do dia)  

Acompanha: Arroz de açafrão + batatas assadas + salada verde do dia 
 

*Polvo na manteiga de pápricas, em emulsão de ajo blanco, batatinhas douradas, tomates 

confitados  

Acompanha: Arroz negro + salada do dia 
 

*Lagosta na manteiga de ervas e alho  

Acompanha: Arroz de brócolis + purê de mandioquinha + salada verde do dia          
          

*Camarões vgs grelhados à provençal   

Acompanha: palmito de pupunha assado + arroz negro + salada verde do dia      
 

*Camarão na moranga  

Acompanha: Arroz branco + farofinha de castanhas + salada verde do dia  
 

*Cherne na folha de bananeira ao molho de camarão  

Acompanha: purê de banana da terra + arroz branco + salada verde do dia    
 

Cherne em emulsão de açafrão e leito de aspargos   

Acompanha: Arroz de amêndoas, purê de abobora e salada de brócolis tostado  
 

Wellington duo de salmão (salmão fresco e defumado) 

Acompanha: creme de espinafre + arroz de passas + batatinhas ao murro  
 

 

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 

*Se o cliente preferir, pode enviar as travessas dele para montarmos já na sua travessa  

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. 


