
  

ALMOÇO NATALINO 
25 I 12 I 20 . 12h - 17h 

Nesse ano atípico, optamos por celebrar nossas tradicionais Ceias de Natal 

com o mais alto rigor de segurança sem perder o nosso carinho e qualidade 

de sempre. Renovamos nossos votos na esperança de um futuro melhor 

Boas Festas a todos ! 

CARDÁPIO 

INICIO 

Couvert do Praça: pão levain com azeitonas pretas e nozes, baguete italiana, 

manteiga cítrica e azeite aromático. 

Mini panzotti de milho verde com abóbora, queijo meia cura e espinafre 

horenzo.  

Cesta de pães, gajetas e grissinis, seleção de queijos e embutidos artesanais.  

Pastinhas da casa: Homus, coalhada seca temperada, guacamole, cogumelo 

eryngui e alcachofras marinadas. 

Ceviche de viera com brotos de coentro. 

Canapé de Salmão Sockeye curado com creme de dill. 
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SALADAS 

Salada de mix de folhas com cereja fresca e pitaya.  

Salada de figos com magret de pato, rúcula, amêndoas tostadas e redução 

de aceto balsâmico.  

Salada cremosa de polvo e lentilhas, vagem torta e maionese de manjericão. 

Salada de alface frisée, pêras assadas e queijo chèvre. 

Salada de quinoa vermelha, mini cenoura, vagem, brócolis e abóbora assada. 

Vitello tonnato clássico com agrião.  

Salada de tomate de rama assado, salsa de parmesão. 

Molhos da casa: Dijon, limão cravo e aceto balsâmico. 

PRINCIPAIS 

Palmito pupunha assado na lenha com pesto de manjericão e flor de sal. 

Arroz branco, arroz integral com shitake, arroz natalino e farofa especial. 

Peru assado ao próprio molho, cebola caramelizada e batatinhas ao pesto. 

Bacalhau assado, tomate, batata e pimentões coloridos. 

Arroz caldoso com chorizo espanhol e frutos do mar. 

Pernil de cabrito assado na lenha ao próprio molho. 

Chorizo de angus  grelhado, ervas aromáticas. 

Risoto de aspargos com cogumelos selvagens.  

Ragu de lentilha com brunoise de legumes.  

Alcachofra gratinada com creme de cavaquinha. 

Purê de couve flor de fumada no forno a lenha com manteiga trufada. 

Cuscuz marroquino com tender, mine cenoura, vagem e cebolinha verde. 

Trio de raízes assadas na lenha com azeite de ervas e castanha do Brasil. 

Massas frescas e seus molhos.  
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SOBREMESA 

Torta de figo 

Carolinas com musse de doce de leite 

Trifle de frutas vermelhas 

Bolo natalino  

Rabanada com creme inglês  

Tuffon de chocolate meio amargo 

Torta floresta negra 

Pirâmide de macarron 

Taça de cupuaçu 

Pavlova 

 

VALORES E CONDIÇÕES 

INCLUSO 

Buffet Especial de Natal 

Bebidas não alcoólicas 

Cerveja Becks  

Caipirinhas da Casa 

NÃO INCLUSO 

Serviço de vallet e produtos fora da seleção 

ESPECIAL 

Música ao Vivo - Quarteto @hotchocolateband 

Recreação infantil - @ligadaaventura 
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VALOR POR PESSOA 

Até 5 anos I Isento 

De 6 à 9 anos I R$160 

Acima de 10 anos I R$320 

Taxa de serviço inclusa 

TERMOS 

Serviço das 12hs às 17hs. Cardápio sujeito a alterações. 

As reservas serão efetivadas mediante confirmação de pagamento. 

Pagamento online com cartão de crédito em até 2x sem juros. 

Não haverá devolução do valor pago em caso de desistência. 

Na impossibilidade de realização do almoço em função da pandemia, 

devolveremos integralmente o valor pago. 

Não podemos garantir as escolhas das mesas específicas. 

Nossa equipe de reservas entrará em contato após efetivação do 

pagamento. 
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