Palladio Buffet

Menu estações
Preço:R$160,00
Estação - finger food (05 opções a escolher)
Casquinha de siri
Mini folhados: húngaro, queijo com palmito;
Vol au vent de alho-poró com bacon;
Mini moranga com bisque de camarão rosa ao sam remi;
Lichias com cream cheese e geléias picantes;
Mousse de iogurte e ovas de caviar;
Queijo brie com geleia de pimenta, figo fresco e pimentinhas de bico;
Mil folhas com roquefort, pêra e nozes;
Mini brusquetas italianas (pomodoro com aliche, cream cheese com jamon);
Bolinho de bacalhau picante ao toque de coentro a moda du chef;
Filetes de shitake com alho poro em cama de batata salsa;
Mini quiche lorraine;
Suflê de queijo;
Fricassê de frango;
Escondidinho de bacalhau ou carne seca ou camarão;
Mini cuscuz a paulista
Ceviche de côngrio com rúcula
Canapés: salmão com cream cheesse, rosbife com pêsto, roquefort com damasco
Mini pastéis de maçã com canela
Estação Italiana
Queijos nobres:

Itália: gorgonzola, provolone,
Holanda: gouda, masdam
Francês: brie com fava de mel
Suiça: gruyère,
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Especiais: Prima dona azul
Frios diversos
Azeitonas pretas temperadas com oliva e chimi churri, carpaccio de filé ao molho dijon e alcaparras,
palmitos e champignons com salsa e oliva, pastrami, presunto royale, salame italiano, tomates secos
Jamon (presunto parma) = (Opcional inclusão acréscimo por pessoa r$ 5, 00)
Pout pourri de semente e frutas secas
Castanha de caju, damasco, tâmaras
Pastas:

Sardela, queijo, alichela, tÁrtaro, foie gras
Pães e torradas

Mini pÃo de batata com gergelim
Mini croisant, crostinis.
Estação Árabe

Quitutes
Kafta de cordeiro, kibe cru, tabule, mini kibe frito, torre de berinjela assada com ervas e oliva, mini
abobrinha recheada, charuto degust, antepasto de berinjela, babaganouch, homus, coalhada
temperada, pão libanês chancliche, folhas crocantes com oliva e orégano
Estação México
Las delicias
Tacos
Tortilhas
Burritos
Quacamole
Chili de carne com feijãO
Margarita
Tequila
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Estação Oriental

Ilha degust
Niguiri sortidos
Sashimi de salmão, atum e tilápia (Opcional inclusão acréscimo por pessoa r$ 15, 00)
Sushi (makisushi, kani e atum)
Hot holl (filadÉLfia, crean chease com goiabada, salmãO)
Hossomaki (pepino e kani)
Estação new york
Fast food´s de rua

Hot dog americano
Batata frita
Hamburguer
Muffin com ovo, bacon e cheese
Espetinho de costelinha de porco com barbecue
Hotcakes com gelÉIas e mel
Mini salada caesar Ou Com iorgute natural e limãO
Wrap crispy
Donuts mistos
Jantar
Guarnições:

Arroz branco
Risoto (01 sabor a escolher) :
- Funghi Secchi, salmÃo, frutos do mar, maçã verde com lÂMinas de amÊNdoas, palmito, quatro queijos,
brÓColis, shitake com alho poro, rÚCula com tomate seco.
Massa composta e seus molhos (01 opção de massa e molho)

- Conchiglione de queijo com lâminas de amêndoas; conchiglione de abóbora;
- Caneloni de peito de peru, queijo prato. Tomate seco e manjericão; caneloni aos quatro queijos;
rondeli de queijo com brócolis, lasanha de berinjela.
- Ao molho de roquefort, napolitano, bechamel, funghi secchi, tomate seco, pesto, pomodoro com
manjericão, cheddar.
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Carnes (01 opção de boi e frango)
- Escalopes de mignon ao molho: Barbecue, funghi secchi, lâminas de amêndoas com alecrim, ervas
da provença, mostarda, espinafre com gorgonzola, roti com champignons.
- Frango : Medalhão de frango recheado com legumes ao creme de milho, filé De frango ao molho
dijon com ervas da provença, cocha e sobre coxa desossada gratinada com bacon e parmesão

(SubstituiÇão do frango por peixe 01 opçãO, acréScimo de r$ 15, 00 por pessoa)
- Postas de salmão com crosta de ervas da provença, postas de salmão ao creme de maracujá,
Postas de salmão ao molho de frutos do mar;
- Bacalhau fresco molho de camarões, a belle meuniére, molho siciliano;
- Filé De linguado com alcaparras e champignons.
Sobremesa (01 opÇãO inclusa)
Frutas flambadas com sorvete de creme
Pêra com espumante e açafrão ao sorvete de creme e martini
Bolo dos noivos (ferreiro rocher, strogonoff de nozes com damasco, abacaxi com flocos de coco,
trufado)
(Inclusão ou troca de sobremesa por em pratada acréscimo de r$ 5, 00 por pessoa)

Petit gateau com sorvete de creme e calda de chocolate
Cheese cake com frutas vermelhas
Truffe Dois amores com calda e cereja
Balada da madrugada (01 opção)
Pizzas: calabresa, napolitana, lombo com catupiry, chocolate;
Mini pastel de feira (carne, queijo e romeu e julieta);
Crep´S no palito (presunto e queijo, queijo, chocolate);
Polenta mole (molhos a escolher: galinha, bolonhesa, queijo);
Caldos (brodo de capeletti de frango, legumes, canja)
Fialização
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Mesa de chás e café, Petit fours
Escolher 03 estações
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