CARDÁPIO BOSSA NOVA (para Pacote Básico ou Pacote Completo)
- SALGADOS FRITOS – ESCOLHER 3 OPÇÕES (Assinale X)
Bolinho de bacalhau
Mini pastel carne/queijo
Mini coxinha de frango
Mini coxinha de frango com catupiry
Mini bolinha de queijo crispy
Mini bolinho de mandioca com carne seca
Risoles de palmito
Risoles de camarão
- SALGADOS ASSADOS – ESCOLHER 3 OPÇÕES (Assinale X)
Tartelete de brie com Parma e mel
Brandade de Bacalhau
Casquinha de siri
Tartelete de frango cremoso
Mini bruschetta de lingüiça acebolada
Mini bruschetta de ragu com queijo
Mini quiche de camarão
Mini tortinha de alho poró
Folhado de ricota com nozes
- SALGADOS FRIOS – ESCOLHER 3 OPÇÕES (Assinale X)
Saladinha caprese com pesto de manjericão
Terrine de queijo de cabra com pesto de salsinha e torradinhas
Ceviche de salmão
Espetinhos de melão com parma
Rosbife com farofinha
Mini baked com cream cheese e calabresa ou com cebola crispy
Mini cuscuz paulista
Mini bruschetta de berinjela
- ENTRADAS - ESCOLHER 1 OPÇÃO (Assinale X)
Salada caesar (alface americana,lascas de parmesão, croutons e molho caesar)
Salada italiana (mix de folhas, tomate seco, mussarela e molho mostarda)
Salada agridoce (mix de folhas, manga e molho a base de mel e mostarda)
Creme de mandioquinha com curry
Caldinho de feijão
Caldo verde

- MASSA/CREPE/ RISOTO – ESCOLHER 1 OPÇÃO (Assinale X)
Tipos de massa: Penne /farfalle/fusilli
Tipos de molho: Pesto, à bolonhesa, ao sugo, tomate e manjericão, de queijos
Crepe de catupiry ao molho de nata
Crepe de catupiry ao molho de nata OU Crepe de champignons ao molho de nata
Risotos: Milanês, caprese ou primavera
- CARNES ESCOLHER -1 OPÇÃO (Assinale X)
Iscas de mignon ao molho de vinho com aligot
Iscas de mignon ao molho de vinho com legumes salteados
Filé mignon suíno ao molho de páprica , arroz e batata palha
Frango ao curry com arroz branco
Bobózinho de camarão com arroz e batatas rústicas
Filé de peixe com purê de mandioquinha
- SOBREMESA ESCOLHER -1 OPÇÃO (Assinale X)
Brownie de chocolate com sorvete e calda de chocolate
Mousse de chocolate Belga
Cheesecake de limão com calda de frutas vermelhas
Mini doce de banana com creme e suspiro
Trio de brigadeiros – chocolate, capim santo e côco
- BOLO (Básico) - Vide Cardápio
massa
Recheio
- DOCES ESCOLHER 5 OPÇÕES (somente no pacote completo)
1 Brigadeiro
6 Doce de Damasco
11 Napolitano
2 Moranguinho
7 Doce de Nozes
12 Doce de Uva
3 Cajuzinho
8 Mini Torta de Limão
13 Bombom trufado
4 Beijinho de Côco
9 Mini Torta de Maçã
14 Trufado de limão c/ chocolate branco
5 Casadinho
10 Mini Torta de Morango
15 Prestígio
- BEBIDAS: ÁGUA, REFRIGERANTES
- SUCOS - ESCOLHER 2 OPÇÕES
1 Uvaia
3 Framboesa
5 Diversos outros...
2 Amora
4 Maracujá
CLIENTE:
EVENTO:
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Obrigada por escolher a Casa Amarela!

