
  

PRIMEIRO ALMOÇO 
01 I 01 I 20 . 12HS 

CARDÁPIO 

INÍCIO 

Gajetas  

Focaccia de cebola e parmesão 

Pão rústico da casa 

Pão integral com castanhas 

Panzotti de camarão 
Queijos artesanais 

Jamón ibérico com gaspacho  

Lombo curado com geléia de vinho 

Linguiça de cordeiro com couli de hortelã  

Peixe curado com algas 

Hommus tostado com manteiga de garrafa 

Mousse de queijo fresco com frutas cítricas em calda 

Brandade de camarão 

Sagu crocante e fonduta de queijo 
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SALADAS 

Trigo em grão com pato, abóbora e aspargos 

Vinagrete de mexilhões com espumante  

Mini lula com favas verdes, espinafre horrendo e tomates 

Radicchio com melaço de cana e castanha de caju 

Carpaccio de pupunha com picles de cereja 

Mix de folhas coloridas 

Endívia, pupunha, tomates e abobrinha assados 

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 

ACOMPANHAMENTOS 

Vários tomates assados com ervas 

Mil folhas de mandioquinha 

Creme de abóbora gratinado com migas de pão 

Pupunha na brasa, tartare de cogumelo e parmesão 

Batata duchesse com ervas  

Arroz branco 

Mix de grãos integrais e ervas 

Arroz com lentilhas e castanhas 

Nhoque de castanha portuguesa com manteiga de ervas 

Ravioli de queijo de cabra e frutas secas com azeite de ervas 
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PRINCIPAIS 

Galantine de frango com mousse de cogumelos 

Ragu de cordeiro defumado e lentilhas coloridas 

Cabrito assado inteiro 

Chorizo com vinagrete de tomates 

Salmão do Alaska em crosta de semente de mostarda e dill 

SOBREMESAS 

Bolo de vinho e frutas cristalizadas 

Macarrons 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 
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VALORES E CONDIÇÕES 

INCLUSO 
Buffet Especial do dia 01 

NÃO INCLUSO 
Bebidas, serviço e vallet 

VALORES 
Até 5 anos I Isento 
De 6 à 9 anos I R$85 

Acima de 10 anos I R$170 

Taxa de serviço inclusa  

TERMOS 

Serviço das 12 as 17h. Cardápio sujeito a alterações. 

Reservas antecipadas pelo telefone 11 3053 9300. 
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