PROPOSTA DE CONFRATERNIZAÇÃO JANTAR
(proposta válida para grupo de 15 a 60 pessoas, e de segunda a sexta)

Valor por pessoa R$ 76,00
(mais taxa 10% garçom)

BUFFET DE ANTEPASTOS
Sirva-se à vontade!
São diversos tipos de folhas, legumes, frutas e molhos para você montar a sua salada. Variedade de
queijos, pastas e pães, azeitonas, palmito, alcaparras, anchovas, aspargos e frutas secas para você
aperitivar.

RODÍZIO DE RISOTOS
(servidos a vontade)

Risoto de Alho-poró com Shimeji
Arroz arbóreo, alho-poró, cogumelo shimeji, vinho branco, salsa e cream cheese.
Risoto de Queijos com Amêndoas
Arroz arbóreo, vinho branco, queijo muçarela, provolone, gorgonzola, parmesão,
creme de leite, salsa e amêndoas lâminadas.

Risoto de Filé
Arroz arbóreo, filé mignon picado, cebola, alho, gorgonzola,
queijo parmesão, salsa e creme de leite.

Risoto Afrodisíaco
Arroz arbóreo, picadinho de carne, alho, cebola, pimenta de cheiro, ervas frescas, shimeji, gengibre,
canela, fava de baunilha, pimentões, pimenta rosa, parmesão e manteiga.

Risoto de Camarão e Manga
Arroz arbóreo, alho, cebola, camarão, manga,
queijo parmesão e creme de leite.

SOBREMESA
(escolher uma para degustar)

Brownie de chocolate
Brownie de chocolate com ganache de chocolate meio amargo,
acompanhado de sorvete de creme.

Creme brullé
Suave creme de baunilha em favas acompanhado de chantilly de amoras.
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SE DESEJAR ACRESCENTAR AS BEBIDAS NO SEU EVENTO
É SÓ SOMAR O VALOR

BEBIDAS sem álcool
(servidas a vontade)

Valor por pessoa R$ 15
(mais taxa 10% garçom)

Água mineral com e sem gás,
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Kuat e Kuat Zero
Suco natural de laranja, limonada suíça
Soda italiana de frutas vermelhas ou maçã verde

BEBIDAS alcoólicas
(servidas a vontade)

Valor por pessoa R$ 38
(mais taxa 10% garçom)

Cerveja
Cerveja Original 600 ml
Espumante
Brasil – Valmarino Prosecco e Moscatel 750 ml
Vinho tinto
Chile - Viña Marty - Valle Central

- Carmenere ou Cabernet Sauvignon
Caipiroska
Whisky Red Label
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