ESPECIAL
DIA DOS PAIS
Mimos para quem
sempre te mimou
Pedidos:
cestas até dia 10/08/22
almoço até dia 12/08/22
tx entrega especial R$ 30,00*
*TIJUCA, ZONA SUL, BARRA, DEMAIS LOCALIDADES A CONSULTAR

CAFÉ DA MANHÃ DO PAPAI SARADO
R$ 350,00
(cesta decorada + porta retrato com foto
do papai e você(s))
*Club sanduiche integral de búfala
mediterrâneo *Tapioca de queijo minas
curado *Avocado e salmon Defumado
*Toast integral *Caponata
*Croque de peito de peru
*Seleção de frutas da estação *Iogurte
*Granola com mixed nuts * Mel
*Bolinho funcional de banana
*Hommus tahine *Pão pitta
*Água de coco *Suco de laranja

CAFÉ DA MANHÃ DO PAPAI GULOSO
R$ 350,00
(cesta decorada + porta retrato com foto do
papai e você(s))
*Croissant *Pain au chocolat *Baguete
*Pão de queijo *Folhado de Peito de peru
*Croque monsieur *Bolinho cenoura com
brigadeiro *Cuscuz de coco
*Mamão papaya com granola e nuts
*Iogurte *Mel *Waffles *Manteiga
*Cream cheese trufado *Cookies
*Tábua de queijos e frios * Geleia
*Granola com mixed nuts * Mel *
*Água de coco *Suco de laranja

CAIXA DO PAPAI FORMIGA
R$ 210,00
(Box especial contendo 24 docinhos
especiais )
*Macarrons sortidos
*Brownie praliné
*Tortinhas de nozes
*Palha Italiana
*Bombom de coco
*Bombom de paçoca
*Bombom de caramelo salgado
*Alfajor com doce de leite

ALMOÇO DA FAMILIA
(Porções para 4 pessoas)

ENTRADAS
**Coquetel de camarão (12 unidades) R$ 240,00
Camarões VGS cozidos + molho especial
**Trilogia de Gravlax (500g) R$ 240,00
Seleção de Salmão marinados da casa (tradicional, beterraba, especiarias), acompanha
sour cream trufado, ovas e blinis
**Antipasti misto italiano R$ 240,00
2 burratas, presunto parma, tomate confit, abobrinhas marinadas, alho confit, berinjela
Acompanha pizza branca e focaccia
PRATOS PRINCIPAIS
**Arroz de frutos do mar + salada garden especial R$ 360,00
**Camarão thai no abacaxi e coco + arroz basmati + farofinha de castanhas R$ 390,00

**Roastbeef de filé mignon na manteiga de ervas e cogumelos + purê de mandioquinha
trufada + salada de palmito R$ 390,00

**Medalhão de filé mignon envolto no bacon ao molho madeira + mil folhas de batatas +
salada Caesar R$ 390,00
**Ravioli de bufala ao molho fonduta de tomatinhos + Salada italiana R$ 270,00
SOBREMESAS (15cm) R$ 100,00
**Torta Frasier com morangos
**Torta banoffee
**Petit gateau com calda e praliné e chantilly (kit com 4 unidades)

