
 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

* 

 Voce escolhe os itens e nós

enviamos todos decorados na

louça e montamos uma linda ilha

gastronômica par encantar seus

convidados

*

Viva essa experiência 

 



Opção 1
R$ 5.900,00

 Ilha gastronômica que atende 
   até 15 pessoas + 2 staffs 

*
Opção 2

R$ 6.500,00 
Ilha gastronômica que atende 

 até 15 pessoas + 2 staffs + bebidas soft
(água gasosa, refrigerante, mate, suco) 

 
 * Pedidos devem ser feitos com mínimo de 3
dias de antecedência
 * Pagamento deve ser efetuado integralmente
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 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
 * Peito de peru defumado com ricota italiana  
 * Salmão defumado ao creme de anetho e pepino  
 * Vegano de homus e falafel   
 * Hot dog gratinado  

 Tábuas especiais (acompanha pães)
 * Brie maravilhoso decorado (servido quente) 
 * Brie na massa folhada (servido quente) 
 * Provoleta italiana (servida quente)  
 * Burratas e legumes grelhados
 * Mosaico de chèvre 
 * Seleção de queijos, frutas e geléias 
 * Seleção de frios
 * Mosaico de frutas   
 * 
 



 Terrines (acompanha pães e torradas)
 * Chèvre com frutos secos e flores  
 * Roquefort com pêras e nozes 
 * Parma, mascarpone e figos 
 * Foie com frutas vermelhas 
 * Hadock   
 

 Mix especial 
 * Árabe: homus, babaganoush, kibe cru e coalhada 
 * Mexicana: guacamole, cheddar, feijão refrito   

 Tábuas carnes frias (com torradas)
 * Carpaccio de carne tradicional da casa 
 * Salmão gravlax, sour cream trufado 
 * Salmão defumado
 * Roastbeef ao molho tártaro    

 Colheradas gourmet 
 * Salmão brulée com maracujá 
 * Camarão thay com coco e manga 
 * Tartar de carne seca e laminas debanana da terra
 
 
    



  Canapés frios
 * Blinis de camarão ao creme trufado 
 * Blinis de beterraba, salmão gravlax, creme anetho 
 * Mousse de gorgonzola, uva e manjericão 
 * Stick de parma, chèvre e figos turcos 
 * Gourgère de salmão defumado e creme fraiche 
 * Steak tartar, aioli trufado, biscoito grana padano
 * Shitake marinado, biscoito grana padano 
 * Avocado toast com salmão 
 * Coquetel de camarão 

  Especiais  
 * Tartar tropical de salmão 
 * Ceviche da estação

  Salgado de forno 
 *  Mini quiche (lorraine ou caprese)
 * Vol au vent (shitake ou camarão)
 * Tortinhas (camarão ou frango ou bacalhau)
 * Empanada (carne ou frango ou queijo) 
 * Cheeseburguer de filé 
 
 

 



  Massinha (servida em bowls) 
 * Fetuccine alfredo finalizado dentro do queijo 
 * Mac & cheese trufado 
 * Massa ao molho cremoso de abobrinhas e
camarão
 * Massa ao molho funghi porccini com iscas de filé
 * Ravioli de brie, manteiga de vanilla e damasco 
 * Ravioli de bufala, pomodoro rústico e manjericão
 * Agnolloti de alcachofras ao molho grana padano  

 
Mini doces 
 * Chous craquelée (churros ou red velvet) 
 * Brigadeiros (tradicional ou branco) 
 * Brownie com sorvete 
 * Mini cheesecake 
 * Tortinhas de limão 
 * Tortinhas de frutas 

 

 

   
 


