PRIMEIRO ALMOÇO
01 I 01 I 22 . 12HS
COMIDA
Buffet Especial Completo

ATRAÇÕES ESPECIAIS
Banda Quarteto Odeon I Chorinho, Samba, Bossa e Mpb
Monitoria Infantil I Liga da Aventura

RESERVAS LIMITADAS
Whatsapp 11992040838
Telefone 1130539300
Valor I R$233 por pessoa

CARDÁPIO
INÍCIO
Pão de castanhas, manteiga cítrica e azeite aromático.
Panzotti de de espinafre horenzo, queijo feta e abóbora assada.
Gajetas com parmesão, crostini de alecrim, broa de milho,
pão de nozes com azeitona, pão integral com grãos.
Queijo grana padano, taleggio, fontina e canastra
Presunto de Parma, chorizo cantipallo, presunto defumado alemão e linguiça
curada com erva doce.
Homus com cardamomo, gergelim e linhaça, coalhada seca com erva doce,
dill e hortelã, cogumelo eryngui marinado, guacamole com pimenta
cambuci, tomate desidratado e broto de coentro, alcachofra marinada,
búfala marinada com pesto de ervas e manjericão frito.
Shot de vieiras com broto de erva.
Atum selado em crosta de gergelim.
Tiradito de peixe branco picles de pimenta de cheiro.

SALADAS
Salada de bacalhau com grão de bico cove de Bruxelas tomates pêra.
Lula baby e camarão à provençal.
Salpicão clássico com frango defumado.
Salada de lentilha rosa, cogumelos assado, vagem holandesa e mostarda
ancienne.
Quinoa vermelha com ratatouille de legumes.
Rosbife clássico braseado na lenha, molho de raiz forte, rúcula selvagem e
alcaparra frita.
Pêra com pêssego e uvas, molho de iogurte e dill.
Folhas verdes variadas e temperadas.
Molho Dijon, limão cravo e aceto balsâmico.

PRINCIPAIS
Arroz branco, arroz integral com castanhas assadas, farofa especial.
Pato assado ao próprio molho com cebolinhas caramelizadas.
Robalo recheado com espinafre, raspas de limão siciliano e pimento de
cheiro.
Paella Valenciana Clássica.
Pernil de cabrito assado na lenha.
Bife de ancho, azeite de ervas frescas e secas, tomate assado.
Maçã assada com ervas de Provence.
Risoto de alcachofra e fungui seco.
Ragu de lentilha, brunoise de legumes e edamame.
Aspargos gratinados na lenha.
Musseline de mandioquinha assada com manteiga de garrafa.
Trio de raízes assadas na lenha ao pesto de castanhas.
Palmito pupunha assado na lenha com queijo canastra e azeite de cebolete.
Tortelli de brie e mel tufado.
Agnolotti de vitela ao vinho.

SOBREMESAS
Barrinha de pistache com chocolate.
Torta mousse de maracujá e ganache crumble de cacau.
Naked cake creme de cumaru e frutas frescas.
Rabanada com creme inglês.
Pirâmide de macaron.
Crumble de maça.
Torta de figos com pralinèe de amêndoas.
Profiteroles de brigadeiro belga .
Sacher de chocolate branco e damasco zest, crocante de limão siciliano.
Flan de leite condensado e tuille de castanha do Pará.
Sorvete de tamarindo ou tapioca.

VALORES E CONDIÇÕES
INCLUSO
Buffet Especial Completo
Banda Quarteto Odeon

NÃO INCLUSO
Serviço de vallet e produtos fora da seleção

PREÇOS
Taxa de serviço já inclusa no valor
Valor por pessoa I R$233
Crianças de 6 à 9 anos I R$166.5
Crianças até 5 anos são isentas

TERMOS
Serviço das 12hs à 16hs. Cardápio sujeito a alterações.
Reservas através da plataforma de reservas da casa mediante garantia em
caso de desistência: https://praca-sao-lourenco.meitre.com
WhatsApp 11 992040838 ou telefone 11 30539300.
Atendimento durante o horário de funcionamento da casa.
Fotos ilustrativas I todos os direitos reservados.

