
  

CEIA DE NATAL 
24 I 12 I 19 . 20HS 

   

SERVIÇO 

Ceia Completa de Natal. 

Vinhos Especiais e Chope Artesanal.  

ESPECIAL  

Banda Roxy das 21.30 à 01.00h. 

Bateria, Guitarra, Baixo e 2 Vocalistas. 

Repertório Variado com Rock, Pop, Blues, R&B, Soul.  

Visita do Papai Noel das 23 às 24hs. 

RESERVAS 

Limitadas e Antecipadas.  

Website, Telefone ou E.mail.  

pracasaolourenco.com.br  
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CARDÁPIO 

INÍCIO 

Gajetas  

Focaccia de tomates verdes e vermelhos 

Pão rústico da casa 

Pão integral com castanhas 

Panzotti de peru e uvas passas 
Queijos artesanais 

Jamón ibérico e ajo blanco 

Fuet espanhol e azeite de ervas 

Linguiça picante e couli de cebola 

Peixe curado com algas 

Hommus com beterraba e hortelã 

Mousse de queijo de cabra e ervas 

Brandade de bacalhau e pupunha 

Sagu crocante com seta tartar 

 

SALADAS 

Avocado, grapefruit, bacon e frisée 

Quinoas coloridas, horenzo e cogumelos 

Maionese de lagostim e salsão  

Alcachofra com ovo de codorna, manchego e dill 

Horta de cogumelos e salsa verde 

Mix de folhas coloridas 

Endívias, pupunha, tomates e abobrinhas assadas 

Maionese de estragão, azeite de ervas, vinagre de vinho do porto, 

vinagrete de frutas secas com vinho branco, pesto de folha de uva 
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ACOMPANHAMENTOS 

Mandioquinha, cará e beterraba assados 

Mil folhas de mandioca e queijo da canastra 

Creme de espinafre gratinado com amêndoas 

Pupunha assado na brasa com azeite de ervas e tomate crocante 

Batata duchesse com ervas 

Arroz branco 

Arroz integral com castanhas e frutas brasileiras 

Arroz de natal com frutas secas e nozes 

Nhoque de abóbora com molho de castanhas e ervas 

Ravioli de bacalhau com tomate fresco e azeitonas 

PRINCIPAIS 

Peru recheado com farofa de broa de milho 

Tender assado com glace de goiabada  

Pernil de vitelo braseado 

Filé mignon grelhado com molho rôti de vinho do porto 

Peixe inteiro assado no sal 
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SOBREMESAS 

Rabanada com creme inglês de cumaru 

Cheesecake ruby com erva mate 

Carolinas crocantes com chocolate e fava aridan 

Macarons coloridos 

Bolo de Natal 

Clafoutis de cereja 

Mousse de morango 

Tortinha de amora framboesa, maracujá e manjericão 

Sorvete de pistache 

Sorvete de chocolate  

Sorbet de jabuticaba 

BEBIDAS SELECIONADAS 

Águas, refrigerantes e café 

Suco de laranja e melancia 

Humberto Canale State Pinot Noir, Patagônia, Argentina 

Riesling Trocken Pfaffmann, Pfalz, Alemanha 

Chope Artesanal Bamberg Pilsen & Weiss 

Cerveja Heineken Lager 
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VALORES E CONDIÇÕES 

INCLUSO 
Ceia Especial de Natal 
Bebidas Selecionadas 

Banda Roxy até a 01h 

Visita do Papai Noel com entrega de presentes trazidos pelos clientes 

NÃO INCLUSO 
Serviço de vallet e produtos fora da seleção 

VALOR POR ESPAÇO 

Mezanino I R$590 

Área Externa I R$650 

Salão Principal I R$680 

Crianças de 6 à 9 anos I R$295 

Crianças até 5 anos são isentas 

Taxa de serviço já inclusa no valor 

TERMOS 

Serviço das 20hs a 01h. 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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