ALMOÇO DE NATAL
25 I 12 I 21 . 12HS
COMIDAS E BEBIDAS
Ceia Completa de Natal I Buffet Variado
Bebidas Especiais I Cerveja e Caipirinha

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

RESERVAS LIMITADAS
Whatsapp 11992040838
Telefone 1130539300
Valor I R$386 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 viera com pimenta de cheiro e broto de coentro.
Salmão curado com salsa de mostarda em grão e creme de dill.
Mantecato de bacalhau com emulsão de alho e
tapenade de azeitonas pretas.

SALADAS
Salada de folhas frescas, cerejas e pitáya.
Salada de figo com magret de pato, mini rúcula, amêndoa
tostada e redução de aceto.
Polvo com lentilha, vagem e maionese de manjericão.
Trio de arroz, berinjela assada, kale e cenoura glaceada.
Quinoa vermelha, vagem, brócolis e abóbora assada.
Terrine de cogumelos com salsa criolla.
Pêra com pêssego e uvas, molho de iogurte e dill.
Molho Dijon, limão cravo e aceto balsâmico.

QUENTES
Arroz branco, arroz integral com shitake, arroz natalino com frutas
cristalizadas e farofa especial com pancetta.
Peru assado ao próprio molho, cebola caramelizada e
batatas bolinha ao pesto.
Lombo de namorado assado no forno à lenha com
alcaparrones, tomate pêra e molho holladaise.
Paella Valenciana clássica.
Pernil de baby pork ao próprio molho com capim limão.
Chorizo de Angus, azeite de ervas secas e frescas, tomate assado.
Cuscuz marroquino, tender, vegetais assados e castanha.
Risoto de aspargos com espinafre e limão siciliano.
Ragu de lentilha, brunoise de legumes e presunto alemão.
Endívias assadas na lenha com vinagrete quente de cogumelos.
Purê de mandioquinha gratinada na lenha com manteiga de garrafa.
Mil folhas de batata doce roxa.
Couve-flor assada com xerém de castanha.
Palmito pupunha assado na lenha com azeite e flor de sal.
Tortelli de burrata e limão siciliano.
Mezzaluna de queijo camembert e macadâmia.

DOCES
Naked cake com creme de nutella e crocante de avelã.
Bolo floresta branco com brigadeiro branco e caramelo com for de sal.
Mil folhas mousse de doce de leite.
Rabanada com creme inglês.
Banoffee do Praça.
Cheesecake com geléia de jabuticaba.
Pavlova com frutas vermelhas frescas.
Torta natalina com uvas passas, figo seco e damasco.
Torta de pêra caramelizada com vinho do porto.
Pirâmide de macaron.
Pudim de doce de leite com suspiro.
Sorvete de limão siciliano.

BEBIDAS
Águas, sucos e café espresso.
Cerveja I Heineken Lager.
Chope I Bamberg Pilsen.
Caipirinha 3 limões.

VALORES E CONDIÇÕES
INCLUSO
Buffet Completo de Natal
Cerveja, Chope e Caipirinha
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$386
Crianças de 6 à 9 anos I R$193
Crianças até 5 anos são isentas

TERMOS
Serviço das 12hs à 16hs. Cardápio sujeito a alterações.
Reservas serão efetivadas após a confirmação de pagamento.
Não haverá devolução do valor pago em caso de desistências.
Pagamento online com cartão de crédito ou pix.
Reservas pelo WhatsApp 11 992040838 ou telefone 11 30539300.
Atendimento durante o horário de funcionamento da casa.
Fotos ilustrativas I todos os direitos reservados

