LINHA CONGELADOS AFETIVOS
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* Apresentamos abaixo nosso menu de congelados
afetivos, ele está dividido em 3 etapas:
*1 - PACOTE DE PROTEINAS (pratos somente de
proteina sem acompanhamentos, com 300g ideal
para 2 pessoas)

*2 - PACOTE FITNESS (pratos especiais completos
para quem deseja seguir uma dieta balanceada,
ideal para comprar depois de seguir o spa do sabor
para manter o objetivo
* 3 - PACOTES PRATOS UNICOS (seleção de pratos
de 400g para o dia a dia, quiches, crepes,
empadões, kibes, feijoadinha e escondidinhos)
Entregas nas sextas feiras dentro do horário
comercial 9h as 18h
Taxa de entrega R$ 15 (zona sul, barra, recreio,
tijuca, centro)
Pagamento: transferência bancária no ato da
confirmação do pedido
ou cartão via pag seguro

Pratos tradicionais de proteína (300g)
*Pacote com 10 unidades (5 opções x 2 de cada)
R$ 490,00
*Pacote com 20 unidades (10 opções x 2 de cada)
R$ 890,00
MENU
Filé de coxa assada ao molho dijon trufado
*Filé de coxa em crosta panko com ervas e leito de alho poró
*Filé de frango com tomate confit, mozzarela e manjericão
*Filé de frango ao molho de cogumelos selvagens
*Polpetone recheado com catupiry, tomate confit e mozzarela
*Lagarto recheado com linguiça ao molho ferrugem
*Carne seca com abobora
*Rabada desossada com agrião e batatas
*Strogonoff de mignon
*Picadinho de filé mignon
*Escalopes de mignon na manteiga de ervas
*Medalhão de filé ao molho madeira
*Moqueca de peixe com camarão
*Pescada amarela na manteiga de tomatinhos, alcaparras e
zest de limão siciliano
*Truta na manteiga de alcaparras e amêndoas
*Salmão ao molho de maracujá
*Salmão em leito de creme de espinafre
*Strogonoff de camarão
*Camarão ao curry
*Bobozinho de camarão
*Bacalhau gratinado
*

Pratos fitness completos (400g)
(sem lactose, sem gluten, low carb)
*Pacote com 10 unidades (5 opções x 2 de cada)
R$ 690,00
Menu
Roastbeef de filé + legumes assados
*Picadinho de filé + risoto de quinoa
*Escalopes de filé + palmito assado + cogumelos
*Escalopes de filé + verduras + purê de batata doce
*Gnocchi de espinafre com ricota ao molho bolognesa light
*Frango grelhado + legumes assados
*Frango grelhado + batata doce assada + tomate recheado
*Picadinho de frango ao curry + purê de banana + falso arroz
de beterraba
*Camarão ao curry + couve flor + quinoa
*Salmão grelhado + legumes ao vapor
*Burguer de salmão em crosta nutritiva + legumes orientais
*Peixe grelhado + creme de espinafre + espaguete de cenoura
*
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Pratos únicos (400g)
*Pacote com 10 unidades (5 opções x 2 de cada)
R$ 420,00
Menu
*Quiche de Brie com damasco
*Quiche de Ementhal com alho poró
*Quiche Caprese
*Empadão de camarão
*Empadão de frango cremoso
*Empadão de palmito cremoso
*Kibe de forno de carne
*Kibe de carne com catupiry
*Kibe de forno vegetariano de tomate confit, espinafre e
queijo de cabra
*Escondidinho de camarão com aipim
*Escondidinho de carne seca com aipim
*Escondidinho de carne assada com aipim
*Escondidinho de frango defumado com batata doce
*Escondidinho de bacalhau com batata
*Escondidinho de carne moída com batata
*Feijoadinha (feijão preto com carnes da feijoada)
*Crepe de frango defumado e molho de catupiry
*Crepe de salmão defumado, mascarpone e espinafre
*Crepe de ricota italiana, tomate confit e pesto
*Crepe de camarão ao molho de vinho branco
*Crepe de presunto e queijo ementhal, molho branco

Pratos únicos (400g)
*Penne ao molho “mac’n cheese” trufado
*Penne ao molho funghi porccini
*Lasagna bolognesa tradicional
*Lasagna verde de abobrinha, tomate confit, queijo de
cabra, molho branco
*Lasanha de berinjela (sem massa) com ricota italiana,
tomate confit, mozzarela
*Gnocchi ao molho fonduta de queijo
*(Gnocchi ao molho bolognesa
Veganos
*Kibe vegano de berinjela, humus e tomate confit
*Falafel com cebola crocante e tomate confit
*Bobo de shimeji e palmito
*Escondidinho de cogumelos

