MENU JANTAR
EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO
De segunda a sábado
(Válido para grupo de 10 a 80 pessoas)
Valor por pessoa: R$95 (mais taxa 10% garçom)

BUFFET DE ANTEPASTOS
(sirva-se à vontade)

São diversos tipos de folhas, legumes e molhos para você montar sua salada.
Variedade de queijos, frios, pães, focaccias, pastas, azeitonas, alcaparras,
aspargos e frutas secas para você aperitivar.

RODÍZIO DE RISOTOS
Aprecie os nossos sabores!
Os risotos serão servidos, diretamente da frigideira para o prato do cliente, quentes e no ponto, em
pequenas porções, para que seja possível saborear toda a variedade.
(Servidos à 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 laminadas.
Risoto de filé
Arroz arbóreo, filé mignon picado, vinho branco, tomilho, gorgonzola, parmesão, salsa e creme de leite.
Risoto de frutos do mar cítrico
Arroz arbóreo, camarão, lula, mexilhão, filé de badejo, vinho branco, salsa, suco de limão, queijo parmesão,
creme de leite e raspas de limão.
Risoto de camarão e manga
Arroz arbóreo, camarões flambados, tomilho, salsa, alho-poró, manga, muçarela de búfala e cream cheese.

SOBREMESAS
( e sc olh e r u ma op ç ã o)

Creme brulleé
Suav e c reme de baunilha em f av as, aco mpanhado de c h ant illy de amo ras.

Brownie de chocolate
B ro wnie de c hoc o lat e c o m ganac he de c ho colat e meio amargo , aco mpanhado de so rv et e de
c reme.

BEBIDAS
Se r v i d a s à v on t a d e

Água min eral com e sem gás, refriger ant es, suco natural de laranja, limonada suí ça,
soda italiana de frutas vermelhas ou maçã verde.

