Gastromundi

Coquetel, buffet com frutos do
mar, sobremesa
Coquetel:
Croquetta espanhola de bacalhau
Mil folhas de salmão Ou Mini cheesecake salgada de camarão
Polentinha brustolada com filé e molho provolone Ou Mini xixo com chimichurri: espetinho grelhado
de alcatra, calabresa, frango, cebola e pimentão vermelho
Mini éclair assada de pancetta defumada e alho poró Ou Tarteleta de frango defumado com palmito
Bruschetta de gorgonzola com cebola caramelada e nozes Ou Bruschetta de caponata siciliana de
berinjela e brotos
Buffet
Pratos frios:

Salada caesar: mix de folhas, lascas de parmesão, iscas de frango crocantes, croutons e molho
caseiro Ou Mix de folhas, pera grelhada, gorgonzola, crisp bacon e redução de balsâmico
Salada caprese com tomate, queijo e pesto de manjericão
Caponata siciliana de berinjela
Salada de ervilha torta, cebola roxa e tomate cereja Ou Salada de grão de bico com vinagrete de
hortelã: ervilhas frescas, tomate concassê, cebola roxa e cenoura ralada e grão de bico
Pratos quentes:

Arroz branco com amêndoas tostadas
Batatas rústicas com ervas
Talharim caseiro puxado na manteiga. Acompanha 2 molhos em separado:
Molho 4 queijos Ou Molho de 3 cogumelos
Molho sugo com manjericão

Sobrecoxa de frango desossada e recheada de bacon e gorgonzola assado na brasa com molho
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bechamel Ou Sobrecoxa de frango desossada crocante, empanada na farinha panko, acompanhada
de geléia de pimenta
Filé mignon confitado na manteiga de ervas. Acompanha molho demi-glace a parte Ou Entrecot
grelhado na brasa com chimichurri fresco
Salmão a belle meunière (champignon, alho poró e alcaparras) Ou Camarão na moranga
Sobremesa empratada:
Torta mousse de chocolate meio amargo 60% cacau, sorbet de framboesa, ganache de chocolate
aromatizado com conhaque, crumble doce e frutas vermelhas frescas
Ou
Torta café damasco: damasco marinado no vinho branco, ganache de chocolate meio amargo e pão
de mel, servido com sorvete capuccino e praliné de amêndoas
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