
  

RÉVEILLON PRAÇA 
31 I 12 I 19 . 20.30 HS 

SERVIÇO 

Tudo Incluso.  

Ceia Completa de Réveillon. 

Bebidas Premium Selecionadas.  

Bar de Coquetelaria Autoral. 

ESPECIAL  

Banda Supernova ao Vivo. 

Bateria, Guitarra, Baixo e 2 Vocalistas. 

Repertório Variado de Rock, Soul, Folk & Blues. 

Momento da Virada. 

RESERVAS 

Limitadas e Antecipadas.  

Website, Telefone ou E.mail.  

pracasaolourenco.com.br 
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CARDÁPIO 

INÍCIO 

Gajetas  

Focaccia de ervas e parmesão 

Pão rústico da casa 

Pão integral com castanhas 

Panzotti de bacalhau 
Queijos artesanais 

Jamón ibérico com gazpacho  

Lombo curado com geléia de vinho 

Linguiça de cordeiro com couli de hortelã  

Peixe curado com romã 

Hommus de frutas cítricas 

Mousse de queijo de cabra com romã  

Ceviche de peixe com laranja e abacaxi 

Espetinho de camarão com caramelo de gengibre 

 

SALADAS 

Lentilha, bacalhau, cebola roxa e ervilha torta, maionese e dijon 

Figo, queijo de cabra, rúcula, balsâmico e castanhas carameladas  

Vinagrete de mexilhões com espumante  

Endívia, tomates crocantes e melaço de romã  

Horta de cogumelos e salsa verde 

Mix de folhas coloridas 

Batata bolinha, polvo e maionese de páprica  

Maionese de tinta de lula, azeite de ervas, vinagre de vinho do porto 

branco, vinagrete de romã e pistache, pesto de alfavaca e azeitona 

verde 
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ACOMPANHAMENTOS 

Coração de alcachofra no forno com azeite de chorizo espanhol 

Mil folhas de batata doce e laranja 

Creme de aspargos gratinados e aspargos tostados 

Pupunha na brasa, azeite de cítricos e ervas frescas 

Purê de castanhas portuguesas tostadas 

Arroz branco 

Mix de grãos integrais e ervas 

Arroz com lentilhas e castanhas 

Nhoque de semolina gratinado 

Ravioli de cordeiro ao molho do assado 

PRINCIPAIS 

Galinha d’angola ao seu molho com pimenta de cheiro 

Mini arroz com tinta de lula e frutos do mar 

Pernil de vitelo ao seu próprio molho 

Prime rib com gremolata de mostarda 

Bacalhau em crosta de azeitonas 

COQUETÉIS AUTORAIS E CLÁSSICOS 

Moscow Mole - Grey Goose Vodka, limão tahiti,  

açúcar e espuma de jambu 

Negroni Envelhecido - Gin Bombay, Campari, Carpano Classico  

G&T Rosada - Gin Bombay, Tônica orgânica Rosé, laranja Bahia 

desidratada e pimenta Jamaica 

Açai Spritz - Cedilha, espumante, club soda e grapefruit 

Três Limões - Cachaça boa, limão cravo, siciliano e tahiti 

Versões clássicas disponíveis  
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SOBREMESAS 

Bolo de vinho e frutas cristalizadas 

Macarons coloridos 

Trufas alcoólicas de chocolate 

Torta de figo 

Bolo financier de castanha do pará 

Fudge brownie 

Bolo de romã 

Torre de carolinas carameladas 

Terrine de chocolate com manga flambada 

Sorbet de maracujá com pimenta 

Sorvete de chocolate 

Sorvete de tangerina com jasmim 

Sorbet de castanha do pará 

BEBIDAS SELECIONADAS 

Águas, refrigerantes e café 

Suco de laranja e melancia 

Fausto Pizzato Brut, Serra Gaúcha, Brasil  

Chope Artesanal Bamberg Pilsen & Weiss 

Cerveja Heineken Lager 

Whisky Chivas Regal  

Whisky JW Black Label 
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VALORES E CONDIÇÕES 

INCLUSO 
Ceia de Réveillon Completa  
Bebidas Selecionadas 

NÃO INCLUSO 
Serviço de vallet e produtos fora do pacote 

VALOR POR ESPAÇO 

Mezanino I R$854 

Área Externa I R$890 

Salão Principal I R$930 

Crianças de 6 à 9 anos I R$427 

Crianças até 5 anos são isentas 

Taxa de serviço já inclusa no valor 

TERMOS 

Serviço das 20.30hs às 02.00hs. Cardápio sujeito a alterações. 

As reservas serão efetivadas mediante confirmação de pagamento. 

Pagamento online com cartão de crédito em até 3x ou boleto bancário. 

Não haverá devolução do valor pago em caso de desistência. 

Não podemos garantir as escolhas das mesas específicas. 

Reservas pelo telefone 11 3053 9300 ou  

através do e.mail: festas@rpsl.com.br. 

Informações completas e vendas, acesse pracasaolourenco.com.br.
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