Espaço Mairiporã

Diamante
Entrada
Vou lo van de camarão
Roll de salmão
Damasco com cream cheese
Casquinha de pepino
Batatinha gratinada
Ameixa gratine
Tartar de salmão
Medalhão de figo com presunto de parma
Wrapps de rúcula com tomate seco
Outros
Antepastos (3 tipos)
Berinjela santa clara
Tabuas de frios
Tabuas de pães (grissinis, torradas e pão italiano)

Salgados (06 opções)
Folhado de ricota
Folhado de camarão
Folhado de azeitonas pretas
Folhado de calabresa com catupiry
Coxinha de frango
Empada de palmito
Empada de frango
Rissoles de presunto e queijo com orégano
Rissoles de queijo
Perolas de queijo
Mini esfiha
Bolinho de bacalhau
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Bolinho de carne seca com aipim
Kibe
Croquete de carne
Finger food
Risoto de funghi seco
Consume de mandioquinha

Entradas frias (02 opções)
Salada san patrick (alface, cubos de abacaxi, mussarela de búfala, nozes, lascas de peito de peru ao
molho mostarda)
Salpicão de frango
Capri (bouquet de folhas verdes, lascas de presunto cru, lascas de melão, mussarela de búfala e
castanha regadas ao azeite extra virgem)
Paolo (alface americana, lascas de peito de frango, parmesão, brunoise de pão preto e molho a
base de queijo)
Mix de folhas (com tomate seco, tomate cereja, croutons e parmesão ralado grosso)
Salada à grega (pepino, tomate cereja, azeitona preta, mussarela de búfala, alface crespa)
Caponata (de berinjela ou abobrinha)

Massas (01 opção)
Raviolone com damasco e ricota
Mezzaluna de mussarela com manjericão
Tortelloni de nozes com ricota e uvas passas
Conchiglia de ricota com ervas frescas

Molhos (01 opção)
Ao sugo
Branco
Parisiense
Pomodoro
Romanesca
Guarnições
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Aspargos na mantega
Purê de mandioquinha
Panache de legumes
Batata soute
Batata corada com alecrim
Brócolis ao gratin
Legumes na mantega
Arroz branco
Arroz à grega
Arroz com brócolis
Arroz com passas e amêndoas
Arroz com lascas de amêndoas
Carnes
Lombo recheado com frutas
File mignon
Escalope
Medalhão com bacon
Molhos
Champignon
Roquefort
Mostarda
Barbecue
Madeira
Aves
Medalhão com bacon
Filet de peito de peru
Frango recheado com tomate seco e mussarela de búfala
Molhos
Champignon
Roquefort
Ervas finas
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Limão siciliano
Peixes
Salmão grelhado com alcaparras
Bacalhau a gomes de sá
Sobremesa
Merengue de morango com chantili guarnecido com calda de chocolate
Sorvete decorado
Salada de frutas com sorvete
Mesa de frutas laminada

Bolo com sorvete (01 opção)
Delicia de coco
Abacaxi com coco
Trufado preto e branco
Morango com leite condensado
Alpes suíços

Doces finos (04 opções)
Camafeu de nozes ao fondant
Trufado de maracuja
Trufado de chocolate
Trufado de morango
Brigadeiro tradicional
Brigadeiro de limão siciliano
Brigadeiro com avelã
Bicho de pé
Delicia de coco
Damasco recheado
Bombom de abacaxi com coco
Olho de sogra
Copinho de mouse de maracujá com chocolate belga
Uva glaciada
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Bebidas
Refrigerante 1ª linha (normal e zero)
Cerveja
02 opções de suco natural
Agua mineral

Coquetel de drink’s (01 opção)
Mojito
Meia de seda
Piña colada
Espanhola
Alexander
Finalização
Café
Petit- four
Pão de queijo
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