PORTAL
DELUXE
DELIVERY GOURMET
*Os pedidos devem ser feitos com mínimo de
24h de antecedência.
Aceitaremos pedidos de segunda a sexta
Das 9h às 18h pelo zap ou email.
***nossa cozinha não abre domingos e segundas
*Devido ao forte trânsito, pedimos que agende
Sempre com antecedência da hora que pretende
servir.
*Forma de pagamento:
O pagamento pode ser feito via deposito
em conta corrente no ato da encomenda ou
Pelo cartão de crédito pelo link do PAG SEGURO.
Não trabalhamos com pagamentos na entrega,
somente no ato da encomenda.
**Taxa de entrega:
Tijuca, Grajau, Andaraí e Alto Boa Vista R$ 20,00
Zona Sul e Centro R$ 50,00
Itanhangá, Barra, Recreio, Jacarepaguá R$ 50,00
***Outros bairros a consultar

SANDUICHINHOS GOURMET
Cx 10 unidades R$ 89,00 + tx entrega
Tábua 20 unidades R$ 199,00 + tx entrega
(pode ser 2 sabores)
Brie + geléia de damasco + nozes +
rúculas
* Mozzarela de búfala + tomate confit +
pesto basílico
* Roastbeef + aioli trufado + queijo
ementhal + picles + rúculas
* Salmão defumado + cream cheese +
pepino agridoce
* Presunto de parma + abacaxi grelhado +
queijo gouda
* Vegano de berinjela defumada + homus +
cebola crocante
*Hot Dog Gratinado (em crosta de dijon e
grana padano)
*Lobster Rolls (sanduiche de salada de
lagosta) + R$ 6,00 por unid
*

CHEESEBURGER
cx com 10 unidades
R$ 250,00 + tx entrega
* 10 cheeseburger especiais (tamanho lanche)
com cheddar (picles e cebola opcional)
acompanha molho barbecue, mostarda,
ketchup e aioli da casa

CANAPÉS FRIOS
Caixa com 18 unid R$ 180,00 + tx entrega
*Blinis de camarão ao creme trufado
*Blinis de salmão gravlax ao creme de anetho,
azeite trufado e zest de limão siciliano
*Mousse de queijo canastra e tuile de pé de
moleque
*Mousse de foie gras, crocante de framboesa
*Steak tartar, aioli trufado, biscoitinho de grana
padano
*Rolls de Parma, Figos turcos e chèvre
*Uva, chèvre e amêndoas
CANAPÉS QUENTES
Caixa com 18 unid R$ 180,00 + tx entrega
*Broinha de milho verde e linguicinha artesanal
*Broinha de milho verde e hadock
*Bombom choux de canastra e castanhas
caramelizadas
*Bombom choux de ementhal com ervas
*Cestinha filo de brie ao mel trufado e nozes
*Folhado invertido de camarão
*Tostas de brandade de bacalhau
*Vol au vent de lagostins
*Vol au vent de funghi

SALGADINHOS
DE FORNO
Caixa 20 unidades R$ 89,00 + tx entrega
*Mini quiche de gorgonzola, peras e nozes
*Mini quiche de 3 queijos
*Mini quiche Lorraine
*Empanada de carne
*Folhadinho de ameixa com bacon
*Tortinha de camarão +R$ 20,00 na caixa
*Tortinha de bacalhau +R$ 20,00 na caixa
SALGADINHOS
(congelado ou frito)
Caixa 20 unidades R$ 89,00 + tx entrega
*Bolinho de abobora com carne seca
*Bolinho de mandioquinha com camarão
*Bolinho de bacalhau
*Bolinha de queijo
*Coxinhas de frango caipira com catupiry
*Croquete de cogumelos
*Croquete de cordeiro
*Croquete de ossobuco
*Rissole de camarão
KIT MINI ACARAJÉ
Caixa com 10 unidades
R$ 150,00 + tx entrega

*Acarajés prontos para servir + vatapá de
camarão + saladinha + pimentinha

TERRINES ESPECIAIS
20cm
R$ 290,00 + tx entrega
Tábua decorada, acompanha torradas
* Terrine de gorgonzola com pêras e nozes
*Terrine de queijo de cabra, frutos secos e
flores
*Terrine de legumes provençais
*Terrine de parma com mascarpone e figos
*Terrine de salmão defumado
*Terrine de grana padano brulée
PASTINHAS ARTESANAIS
250g
R$ 49,00 + tx entrega
*Boursin com alho e ervas
*Tomate confit ao pesto trufado
*Caponata italiana
*Hommus tahine
*Gorgonzola com figo e nozes
*Salmão defumado

*** 4 pastinhas + cestinha de pães R$ 290,00

KIT DIPS MEXICANO
250g cada
R$ 160,00 + tx entrega
Guacamole + feijão refrito + cheddar + sour
cream + salsa pico de galo + nachos crocantes

TABUA BRIE MARAVILHOSO
R$ 350,00 + tx entrega
*1 peça de queijo brie inteira (1kg) em
crosta de mix nuts caramelizados, frutos do
bosque e favo de mel,
Acompanha: mel trufado e torradas
TÁBUA BRIE FOLHADO
R$ 350,00 + tx entrega
*1 peça de queijo brie inteira (1kg) envolto
na massa folhada com camada de geléia de
damasco, decorado com favo de mel e nozes
TÁBUA ITALIANA
R$ 390,00 + tx entrega
*2 burratas, berinjelas, abobrinhas,
tomates confit, alcachofras, alho assado,
parma e salame
Acompanha: pesto, pizza branca e
focaccia
TÁBUA DE SALMÃO GRAVLAX
R$ 390,00 + tx entrega
*Salmão gravlax fatiado (500G),
temperado com azeite cítrico, mini
alcaparras crocantes, ovas, brotos
Acompanha: blinis, creme azedo, pepino,
beterraba na raiz forte

TÁBUA DE CHARCUTARIA
R$ 450,00 + tx entrega
(atende 6 pessoas)
*Parma + Pastrame + Salame + Presunto
defumado + Copa (600g) decorado com
uvas
*Acompanha: aioli de ervas + azeitonas
temperadas + torradas especiais
TÁBUA DE QUEIJOS
R$ 450,00 + tx entrega
(atende 6 pessoas)
*Brie + Ementhal + chèvre + Canastra real +
Blue cheese + Grana padano + (600g)
decorado com frutas e nuts
Acompanha: 1 geléia artesanal + 1 mel
trufado + torradas especiais
TABUA DE 1 METRO GOURMET (imperdivel)
R$ 890,00 + tx entrega
(atende 12 pessoas)
*Seleção de queijos (600g) + charcutaria
(600g) + mix de nuts + frutas da estação +
2 mini terrines + 2 patês 100g + pães e
torradas

FESTIVAL DE FONDUE
1 tipo de fondue R$ 290,00
ou
combo com 2 fondues R$ 490,00
ou
combo com 3 fondues R$ 590,00
*Fondue de queijo
Creme de queijo para fondue (400g)
tradicional ou trufado
Cubos de pães + grissinis + batatinhas +
pão de queijo + cogumelos + tomate confit +
presunto de parma com figos + damasco
*Fondue de carne
Filé mignon em cubos temperado (300g)
Óleo de canola (500ml)
Seleção de molhos para fondue de carne:
Mostarda Dijon, Tártaro, Gorgonzola,
Geleia de pimenta
1 batata roestie de 20cm
*Fondue de chocolate
Creme de chocolate (400g) tradicional ou
nutella
Brownie, Waffer, Bolinho cenoura, Biscoito
canela, Financier, Choux, Frutas

QUICHES MARAVILHOSAS (24cm)
(12 fatias)
R$ 140,00
+ Salada Garden ou caesar R$ 250,00
* Alho poró com queijo ementhal
* Brie com damasco
* Lorraine
* Gorgonzola com peras e nozes
* Caprese
TORTA DA VOVÓ (24cm)
(12 fatias)
R$ 210,00
+ Salada Garden ou caesar R$ 320,00
* Frango caipira com catupiry
* Bacalhau cremoso + R$ 40,00
* Camarão com catupiry + R$ 40,00
MASSA ARTESANAL NO REFRATÁRIO
R$ 390,00 + tx entrega
+ Salada Garden ou caesar R$ 490,00
porção de 2kg (serve 5 pessoas)
*Ravioli de búfala com tomatinhos confit e
manjericão
*Ravioli de brie com damasco, amendoas
na manteiga de vanilla
*Fetuccine ao molho Alfredo trufado

*Fetuccine ao bisque de camarões + R$ 40,00

BOX ESPECIAL FETUCCINE ALFREDO PARA
FINALIZAR DENTRO DO PARMESÃO
R$ 990,00
(Serve 10 pessoas)
* 3kg de fetuccine artesanal
*3kg de molho Alfredo (tradicional ou
trufado)
*1peça de parmesão para servir a massa
+parmesão ralado + Folhas de manjericão
fresco higienizadas
ARROZ CREMOSO INCRÍVEL NO REFRATÁRIO
R$ 390,00
+ Salada Garden ou caesar R$ 490,00
porção de 2kg (serve 5 pessoas)
* Arroz de abobora com carne seca, croutons
de coalho e couve crocante
*Arroz de pato à portuguesa
*Arroz negro de polvo e bacon crocante
*Arroz de moqueca de camarões + R$ 40,00
*Arroz de frutos do mar + R$ 100,00
SOPAS ESPECIAIS
1 litro R$99,00 + tx entrega
*Abobora com gorgonzola
*Cebola cremosa
*Caldo verde
*Mandioquinha ao grana padano

PRATOS PRINCIPAIS
1kg de carne (serve até 5 pessoas)
Escolha 3 acompanhamentos de sua
preferência (porção de 500g de cada)
CARNES
* Picadinho carioca + 3 acompanhamentos a
sua escolha
R$ 290,00 + tx entrega
Picanha suína caramelizada no barbecue
+ 3 acompanhamentos a sua escolha
R$ 290,00 + tx entrega
*

*Escalopes de filé em crosta de queijo brie e
e parma ao molho dijon + 3 acompanhamentos
a sua escolha
R$ 390,00 + tx entrega
Roastbeef de filé mignon na manteiga de
ervas, tomatinhos e shitakes
+ 3 acompanhamentos a sua escolha
R$ 390,00 + tx entrega
*

Medalhão de filé envolto no bacon ao
molho trufado com cogumelos selvagens + 3
acompanhamentos a sua escolha
R$ 390,00 + tx entrega
*

PRATOS PRINCIPAIS
1kg de carne (serve até 5 pessoas)
Escolha 3 acompanhamentos de sua
preferência (porção de 500g de cada)
PESCADOS
* Fricassê de camarão gratinado + 3
acompanhamentos a sua escolha
R$ 690,00
*Salmão ao molho beurre blanc de romãs
+ 3 acompanhamentos a sua escolha
R$ 690,00
Bobó de camarão na mandioquinha + 3
acompanhamentos a sua escolha
R$ 690,00 + tx entrega
*

Bacalhau às natas + 3 acompanhamentos a
sua escolha
R$ 690,00 + tx entrega
*

Cherne ao molho de camarão graúdo na
folha de bananeira + 3 acompanhamentos a
sua escolha
R$ 790,00 + tx entrega
*

PRATOS PRINCIPAIS
1kg de carne (serve até 5 pessoas)
Escolha 3 acompanhamentos de sua
preferência (porção de 500g de cada)
ACOMPANHAMENTOS PARA ESCOLHA
Saladas: ceasar / Garden / caprese
*Arroz: Branco/ Amêndoas/ Brócolis/ Biru
biru/ ao leite de coco/ Passas/ Cremoso de
açafrão
*Farofa: Panko/ Ovos/ banana com bacon e
coalho
*Purês: Batata trufada/ Aligot (batata com
queijo)/ Mandioquinha trufada/ Abobora
*Batatas: Roesti/ Gratinada/ Rosas de
batata/ Chips artesanal/ Palha artesanal
(batata ou mandioquinha)
*Legumes: Assados à provençal / brócolis
ao alho/ couve à mineira/ couve flor
gratinada / palmito assado / Creme de
espinafre

SOBREMESAS AFETIVAS
Bolo vulcão decorado
R$ 120,00 + tx entrega
**de chocolate com recheio de nutella
**carrot cake com brigadeiro
**Churros
*

*Manjar dos deuses com calda de ameixa
R$ 150,00 + tx entrega
*Pudim de leite condensado cremoso
R$ 150,00 + tx entrega
*Pudim Romeu e Julieta
R$ 150,00 + tx entrega
*Pudim de tapioca recheado cocada cremosa
R$ 150,00 + tx entrega
* Torta de maçãs
R$ 150,00 + tx entrega
*Cheesecake de frutas vermelhas
R$ 160,00 + tx entrega
*Torta de morangos
R$ 160,00 + tx entrega

SOBREMESAS AFETIVAS
Torta de nozes caramelizadas
R$ 180,00 + tx entrega

*

*Brigadeirão gourmet recheado com
brigadeiro e caramelo toffee
R$ 160,00 + tx entrega
*Banoffee (no vidro)
R$ 180,00 + tx entrega
*Delicia de morangos (no vidro)
R$ 180,00 + tx entrega
Docinhos clássicos da vovó
R$ 89,00 caixa com 20 unid + tx entrega
*Brigadeiro *Brigadeiro branco *Casadinho,
*Palha italiana *Brigadeiro ferrero *Beijinho
de coco *Cajuzinho *Olho de sogra *Quindins
Mini pâtisserie
R$ 89,00 caixa com 10 unid + tx entrega
*Fondant de chocolate *Brownie branco
*Brownie crocante *Cheesecake *Pavlova
*Choux de churros *Choux de framboesa
*Tarteletes de limão * Tarteletes frutas

PETIT FOURS
250g
R$ 69,00 + tx entrega
* Amanteigado de grana padano
*Amanteigado de especiarias
*Cookies com gotas de chocolate
*Cookies de cramberries e chocolate branco
*Financier de amêndoas
*Financier de maracujá
*Madalenas
*Barrinhas de chocolate com mixed nuts
*Trufinhas de prestigio
*Trufinhas de brownie
*Trufinhas tradicionais

