
MENU ESPECIAL NATAL E REVEILLON 



**Como encomendar: 

Temos 2 opções de delivery:

1 – combos especiais de ceia completa  

2 – pratos comprados separadamente conforme sua necessidade   

**Até quando encomendar: 

Os pedidos serão aceitos até dia 21/12/21 para o natal e até dia 26/12/21

para o réveillon 

**Aceitaremos pedidos feitos pelo telefone fixo (21) 32174214 ou pelos

whatsapp: 21965338338 (Tassiana) ou 21983209944 (Ana) ou 21980871313

(Bia).

**As confirmações dos pedidos serão feitas via Whatsapp mediante

comprovante de pagamento 

**As entregas serão feitas nos dias 24/12 e 25/12 para natal e dia 30/12

para réveillon

**Não teremos entregas dia 31/12  

**As entregas são feitas dentro do horário comercial (9h às 17h), e

também podem ser retiradas na nossa sede dentro do horário comercial. 

**Valor da entrega: R$ 50,00 (Grande Tijuca, Centro, Zona sul,

Itanhangá, Barra, Recreio, Jacarepaguá)

Demais localidades a consultar 

 
Forma de pagamento:

**O pagamento pode ser feito via deposito em conta corrente na

confirmação da encomenda ou pelo cartão de crédito pelo link do PAG

SEGURO. 

O pagamento integral deverá ser feito no ato da encomenda. 

 **Não trabalhamos com pagamentos na entrega, somente no ato da

encomenda.

**Pedido mínimo R$ 500,00 



 

Combos Especiais de ceias completas

 
Combo 1 – serve até 6 pessoas R$ 1.800,00

1kg de carne fatiada a escolher (pode ser 2 tipos,

sendo 500g de cada) 

600g de farofa 

1kg de arroz ou 1kg acompanhamento

1kg de salada ou 1 quiche 

1 sobremesa 

6 rabanadas (com 1 topping)

 
Combo 2 – serve até 12 pessoas R$ 2.700,00  

1 carne festiva (peru ou chester ou pernil ou lombo) 

1kg de carne fatiada a escolher 

1kg de farofa 

1,5kg de arroz ou 1,5kg acompanhamento

1,5kg de salada ou 1 quiche 

2 sobremesas

12 rabanadas (Com 2 toppings) 



 Carnes festivas peças inteiras 

Peru tradicional recheado com farofa amanteigada de

miudos, molho da casa de ervas, decorado com uvas,

frutas em caldas, cerejas, ervas e fios de ovos 

R$ 890,00 (peso aproximado 5kg) 

Chester tradicional recheado com farofa amanteigada

de frutas secas e castanhas, molho de pêras ao vinho

brancodecorado com uvas, frutas em caldas, cerejas,

ervas e fios de ovos

R$ 690,00 (peso aproximado 3kg) 

Pernil suino inteiro lentamente assado ao molho chutney

de manga decorado com uvas, frutas em caldas, cerejas,

ervas e fios de ovos

R$ 690,00 (preço aproximado 4kg) 

Lombo suino inteiro recheado de abacaxi e envolto em

bacon fatiado branco decorado com uvas, frutas em

caldas, cerejas, ervas e fios de ovos

R$ 390,00 (preço aproximado 1,5kg) 



 Carnes festivas Fatiadas (todos os molhos à

parte) - porção de 1kg (servem de 6 a 8 pessoas) 

Pernil suíno fatiado ao molho chutney de manga   
R$ 290,00 kg 

Lombinho suíno fatiado ao molho de abacaxi e bacon  
R$ 290,00 kg

Tender fatiado, acompanha molho de cerejas ao cassis
de dijon 
R$ 450,00 kg

Peito de peru bolinha fatiado e bem molhadinho ao dijon
ao mel     
R$ 450,00 kg 

Roastbeef de filé mignon fatiado com cogumelos ao
molho café paris   
R$ 490,00 kg

Bourguignon de cordeiro em seu molho de especiarias e
hortelã 
R$ 490,00 kg 



 Farofas (porção de 1kg, servem até 10 pessoas) 
R$ 160,00 

Farofa de banana da terra frita e croutons de coalho 

Farofa panko de mix de castanhas (amendoas, castanha

do pará, nozes, pistache) 

Farofa brasileira de milho tostado, bacon, linguicinha

mineira e couve crocante) 

Arroz (porção de 1kg, servem até 10 pessoas) 
R$ 160,00 

Arroz de amêndoas 

Arroz de lentilhas com cebola árabe dourada 

Arroz festivo – passas brancas, ervilha, milho tostado,

bacon 

Acompanhamentos (porção de 1kg, servem até

10 pessoas) 
R$ 180,00 

Espaguete de pupunha na manteiga trufada 

Purê de castanhas portuguesas 

Purê de banana da terra ao melaço de cana 

Rosas de batatas crocante (porção de 10 unidades) 



 Salada (porção de 1kg, serve até 8 pessoas) 
R$ 190,00 
Salada natalina de bacalhau (batatinhas ao murro,
lascas de bacalhau, brócolis, cebola árabe) 

Salada tradicional de maionese de batata 

Salada de batatinhas rústicas, maçãs assadas, bacon e
palmito, acompanha molho dijon ao mel 

Salada salpicão de frango defumado e palha artesanal
de mandioquinha

Salada de couscous marroquino, frutos secos e
castanhas 

Salada de folhas coloridas, pessegos assados, queijo de
cabra, pistache, nozes pecan, vinagrete de cereja 

Quiche 24cm (servem até 10 fatias) 
R$ 160,00 

Caprese 

Brie com damasco 

Aspargos com presunto de parma 

Gorgonzola com peras e nozes 



 

Tortas folhadas 20cm (servem até 10 fatias) 
R$ 250,00 

Brie inteiro com geléia de damasco e nozes 

Camarão ao catupiry, tomate confit e alho poró 

Bacalhau ao creme de catupiry 

Massas artesanais (porção de 2kg, servem até

10 pessoas) 
R$ 390,00 

Fetuccine ao molho alfredo trufado 

Ravioli de brie ao molho de damasco e amendoas

tostadas 

Agnolloti de espinafre com ricota ao molho fonduta de

tomatinhos 

 



 

Pratos especiais de bacalhau (porção de 1kg,

servem até 6 pessoas)
R$ 550,00 

Bacalhoada (lombo de bacalhau, pimentoes assados,

batatas assadas, cebolas caramelizadas, folha de couve,

ovos)

Bacalhau às natas (lombo de bacalhau em camadas de

batatas soutê e cebola amanteigada, ao molho de natas

e gratinado)

Pratos especiais de frutos do mar (porção de

1kg, servem até 6 pessoas)
R$ 590,00 

Camarões VG ao creme de champagne 

Polvo à espanhola (batatas assadas, pimentoes assados,

brocolis, tomatinhos ao açafrão) 

Lagosta gratinada ao molho termidor



 Tábuas especiais (500g) 
R$ 400,00 
Salmão gravlax da casa, sour cream trufado e blinis 

Salmão defumado brulée, coalhada grega e blinis 

Hadock ao azeite cítrico, mini alcaparras, amêndoas,
brotos, sour cream de anetho e blinis 

Trilogia de camembert (mel trufado, damasco com
pistache, frutas do bosque), pizza branca 

Trilogia de Charcrutaria (salame hamburgues, presunto
serrano espanhol, pastrame, azeitonas temperadas),
pizza branca 

Burratas (2) ao pesto trufado, tomatinhos confitados,
zucchine, presunto de parma, focaccia e pizza branca 

Terrine decorada (500g) 
R$ 350,00 (acompanham pão de fermentação

espontânea)  

Chèvre com frutas secas e flores 

Gorgonzola e nozes ao cassis e cerejas 

Mascarpone, nectarina e parma 

Foie gras e zest caramelizada de laranja 



 Canapés especiais (Cx com 16 unidades) 
R$ 150,00 

Frios 

Blinis de beterraba, salmão gravlax, sunomono e ovas 

Blinis com camarão ao creme trufado 

Canapé de chèvre, pão de mel 

Rolls de roastbeef ao dijon e pistache 

Quentes 

Bombom de alcachofra e grana padano 

Vol au vent de alho poró e camarão 

Cestinha filo de brie ao mel trufado e nozes 

Broinha de milho verde e salmão defumado 

Salgadinhos fritos (30g a unidade) 
Porção de 10 unidades R$ 50,00

Bolinho de bacalhau ao aioli de limão 

Camarão empanado ao catupiry ao molho golf 

Croquete de cordeiro com geléia de menta 



Rabanadas tradicionais de leite condensado 

Valor da unidade R$ 10,00 

Toppings para rabanadas (pote 250g)

R$ 25,00 

Brigadeiro de leite ninho

Brigadeiro tradicional de Nescau  

Creme de Nutella

Creme de Baba de moça 

Creme de doce de leite 

Bolos natalinos 

R$ 190,00 

Frutas secas com nuts caramelizados 

Limão siciliano framboesas e calda de leite ninho 

Vulcão de chocolate com nutella e praliné ao caramelo

salgado 

Pavês natalinos da vovó (decorados em vidros) 

R$ 290,00 

Pavê de cookies ao creme de leite ninho e brigadeiro belga 

Pavê de palha italiana de pistache 

Pavê de cheesecake de frutas vermelhas 

Pavê de nozes com damasco 


