
 PORTAL EM CASA 
 DELIVERY VIP  



O Portal em casa é um serviço
de delivery VIP que

acompanha louça do nosso
acervo e staff de apoio

* 
 Você escolhe os itens na lista

abaixo e nós enviamos tudo
arrumado na louça e

decorado.  Uma linda ilha
gastronômica para encantar

seus convidados
*

UMA EXPERIENCIA INCRIVEL 
 



Opção 1
R$ 5.900,00

 Ilha gastronômica que atende 
 até 10 pessoas + 2 staffs

*

Opção 2
R$ 6.900,00 

Ilha gastronômica que atende 
 até 20 pessoas + 3 staffs 

 

 ***Louça inclusa: bandejas decoradas com
os itens escolhidos + mini pratos + talheres +
copos para as bebidas fornecidas pelo
cliente + guardanapos 

***não fornecemos bebidas nem gelo



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
 * Salame italiano, creme de provolone e rúcula   
 * 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) 
 * 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 
  

 Mix especial 
 * Árabe: homus, babaganoush, kibe cru e coalhada 
 * Mexicana: guacamole, cheddar, feijão refrito   
 *Italiano: caponata, patê gorgonzola, caprese 

 Tábuas carnes frias (com torradas)
 * Carpaccio de carne tradicional da casa 
 *Steak tartar 
 * Roastbeef ao molho tártaro    

 Pescados  
 * Tartar oriental de atum 
 * Tartar de salmão ao azeite trufado 
 * Ceviche da estação
 * Guacamole de camarão 
 * Coquetel de camarão 
 * Salmão gravlax, sour cream trufado 
 

 
    



  Quiches, tortas e strudel (acompanha
salada garden)  
 * Quiche lorraine 
 *Quiche caprese 
 * Torta de camarão 
 * Torta de palmito  
 * Strudel de bacalhau 

  
  Massa artesanal  
 * Fetuccine alfredo finalizado dentro do queijo 
 * Ravioli de brie, manteiga de vanilla e damasco 
 * Ravioli de bufala, pomodoro rústico e manjericão

  
  Arroz caldoso (servido em bowls) 
 * Arroz de moqueca de camarão 
 * Arroz de costela com agrião e croutons de polenta
 * Arroz de abobora com carne seca e coalho   

 
 



  Mini doces 
 * Choux craquelée de churros 
 * Choux craquelée de red velvet
 * Choux craquelée de maracujá  
 * Brigadeiro tradicional 
 * Brigadeiro branco  
 * Brownie com caramelo salgado 
 * Mini cheesecake de frutas vermelhas 
 * Tortinhas de limão 
 * Tortinhas de maçãs 

Para agendar seu Portal em casa entre em contato 
 (21) 965338338 
 (21) 983209944 
 

 

 

   
 


