
  
 

PORTAL IN BOX – MONTE SUA DELI 
“Cozinha com arte e afeto”

 
   O que é o PORTAL IN BOX:  
   Uma seleção de acepipes a sua escolha, lindamente decorado dentro da nossa
caixa personalizada para presentear ou pequenos encontros   

***Os pedidos devem ser feitos com 48h de antecedência. 
***Aceitaremos pedidos de terça a sexta das 9h às 18h, pelo zap ou email.
***Entregamos na data estabelecido pelo cliente (de terça a domingo) 

   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 da Boa Vista R$ 20,00
  Zona Sul R$ 50,00 
  Itanhangá e Barra da tijuca R$ 50,00
  Recreio e Jacarepaguá R$ 60,00 
*Outros bairros a consultar 
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  ESCOLHA DE 7 A 10 ITENS  

**CANAPÉS FRIOS R$ 90,00
8 unid (2 sabores a escolher)   
 Blinis de camarão ao creme trufado 
 Steak tartar, aioli trufado, biscoitinhos de grana padano 
 Mousse de canastra, tuile de pé de moleque 
 Rolls de salmão oriental
 Salmão defumado brulée e puff de milho  
 Rolls de Parma, Figos turcos e chèvre 

**MINI TÁBUA DE SANDUICHINHOS GOURMET R$ 90,00 
8 unid (2 sabores a escolher)   
 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

**MINI KIT MEXICANO R$ 90,00
 Guacamole + cheddar + sour cream + feijones com salsa + nachos
crocantes
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**MINI TABUA DE CARPACCIO R$ 90,00    
 Carpaccio da casa (125g) em salsa trufada, alcaparras crocantes,

grana padano e brotos, torradas   

**MINI TÁBUA BURRATA R$ 90,00   
 1 burrata, tomates confit, , focaccia 

** MINI FONDUE DE QUEIJO R$ 90,00  
 Fondue de queijo (250g) 

Cubos de pães + grissinis + pão de queijo + batatinhas    

**PATÊS COM TORRADA R$ 90,00    
(2 sabores a escolher) 150g cada    
 Hommus tahine 
 Hommus de beterraba
 Caponata siciliana 
 Boursin com pimenta rosa e manjericão 
 Boursin com alho e ervas 
 Gorgonzola com geléia de amoras 
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**MINI TERRINES ESPECIAIS R$ 100,00 por sabor 
 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 

**MINI TABUA CHÈVRE AU CROUTE R$ 100,00    
 Bolinhas de queijo de cabra em crostas especiais (5 sabores) 

**MINI TABUA BRIE MARAVILHOSO R$ 120,00    
 1 peça de queijo brie (200g) em crosta de mix nuts 
caramelizados, frutos do bosque e favo de mel

**MINI TÁBUA CAMEMBERT FOLHADO R$ 120,00  
 1 peça de queijo camembert (200g) envolto na massa folhada com

camada de geléia de damasco, decorado com favo de mel e nozes
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**TÁBUA DE SALMÃO GRAVLAX R$ 120,00 
 Salmão gravlax fatiado (150g), temperado com azeite cítrico, mini

alcaparras crocantes, ovas, brotos 
Acompanha: blinis, creme azedo, pepino, beterraba na raiz forte   

**MINI TÁBUA DE CHARCUTARIA (150g) R$ 120,00
 Parma + Salame + Copa + torradas especiais 

**MINI TÁBUA DE QUEIJOS (200g) R$ 120,00  
 Brie + Ementhal + chèvre + grana padano, decorado com frutas e

nuts + torradas especiais   

**BEBIDAS R$ 150,00 a garrafa   
 Espumante Casa Valduga 
 Espumante Freixenet 
 Espumante Chandon Reserve (brut ou rose) 
 Vinho Português Amadeu Rosê 
 Vinho Francês Rendez Vous (tinto ou Rosê) 
 Vinho Orgânico Adobe (branco ou tinto) 
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