
 PORTAL EM CASA 
 um novo conceito de delivery 



O Portal em casa é um serviço de

delivery que acompanha louça

do nosso acervo e staff de apoio

* 

 Os itens escolhidos chegarão

decorados na louça e sua mesa

será montada por uma de nossas

chefs

*

2 staffs de nossa equipe fazem a

montagem, o serviço e a

desmontagem do serviço. 

 

 



Opção 1

R$ 4.900,00

 Ilha gastronômica que atende 

   10 a 15 pessoas + 2 staffs

*
Opção 2

R$ 5.500,00 

 Ilha gastronômica que atende 

 10 a 15 pessoas + 2 staffs + bebidas

soft (refri, suco, mate)

*
 * Pedidos devem ser feitos com mínimo de 3

dias de antecedência

 * Pagamento deve ser efetuado na

confirmação do serviço (pix ou cartão)
 * Taxa de entrega e recolha incluída (tijuca, zona

sul, centro, itanhangá, barra e adjacências)   



Monte sua ilha – escolha os itens abaixo:

(escolha 12 itens para compor sua ilha)

 Sanduichinhos gourmet 
 * Roastbeef ao molho aioli trufado, ementhal e picles 

 * Brie com damasco e nozes 

 * Búfala com tomate confit e pesto 

 * Parma com brie e molho de dijon ao mel 

 Bruschettas 
 * Tomates confit e pesto trufado 

 * Parma, mascarpone e frutos do bosque

 * Salmão defumado ao creme de abacate 

 * Chèvre, morangos e mel trufado  

 Tábuas especiais (acompanha pães)
 * Brie maravilhoso decorado com frutas, mel trufado e

nuts (servido frio ou quente) 

 * Italiana de burratas, parma e legumes grelhados

 * Mosaico de chèvre 

 * Seleção de queijos, frutas e geléias 

 * Seleção de frios   



 Terrines (acompanha pães e torradas)
 * Chèvre com frutos secos e flores  

 * Roquefort com pêras e nozes 

 * Legumes provençais 
 

 Trilogia de Patês (acompanha torradas)
 * Trilogia de homus tahine 

 * Trilogia francesa: boursin, foie e framboesa, roquefort   

 * Trilogia mexicana: guacamole, cheddar, feijão refrito 

 * Trilogia italiana: Caponata, sardella, 

 Carpaccios (acompanha torradas)
 * De carne tradicional da casa  

 * De vitelo tonnato   

 * De salmão, azeite trufado e zest de limão  

 * De hadock com anetho e mini alcaparras 

Canapés frios
 * Blinis de camarão ao creme trufado  

 * Stick de morango e grana padano   

 * Mousse de gorgonzola, uva e manjericão  

 * Stick de parma, chèvre e figos turcos 

 * Gourgère de salmão defumado e creme fraiche    

    



  Colheradas gourmet  
 * Salmão brulée com maracujá 

 * Camarão thay com coco e manga 

 * Cogumelos ao creme trufado  

 

  Especiais  
 * Coquetel de camarão

 * Steak tartar ao aioli trufado  

 * Ceviche da estação 

  Salgado de forno 
 *  Mini quiche (lorraine ou gorgonzola, peras e nozes)

 * Vol au vent (shitake ou camarão)

 * Tortinhas (camarão ou frango ou bacalhau)
 

 

 Massinha (servida em bowls) 
 * Fetuccine alfredo finalizado dentro do queijo grana   

 * Agnolloti de camarão ao molho trufado  

 * Massa ao molho funghi porccini com iscas de filé

 * Ravioli de brie, manteiga de vanilla e damasco  

 * Ravioli de bufala, fonduta, tomatinhos e manjericão  

 



  Mini doces 
 * Chous craquelée (churros ou red velvet) 

 * Brigadeiros (tradicional ou branco) 

 * Brownie com sorvete 

 * Mini cheesecake 

 * Tortinhas de limão 

 * Tortinhas de frutas 

  Entre em contato com nossa equipe 

  (21) 965338338 / 983209944

 

   
 


