Menu
Réveillon
Comemore com a gente!

Estação das
Saladas
Mix de hortaliças nobres
Salada de lentilha vermelha com castanha
Salada de alface americana com capellini de cenoura
Salada de coração de alcachofra e beterraba
Salada de batata noisette e panceta frita
Salada de palmito com tomate caqui
Salada de endívia holandesa com aspargos
Salada de radichio com pomodoro secchi
Salada de avocado com doritos
Berinjela grelhada à moda calabria
Zucchine com presunto sauté
Salada de champignon oriental grelhado ao molho de soja
Espelho de defumados escandinavos
Espelho de salmão defumado e kani kama com picles oriental
Espelho de presunto parma com peito de
peru defumado em pomodoro secchi
Tábua de queijos nobres com frutas secas
Sardella
Alichela
Patê de cebola
Patê de alho frito com ervas
Patê de truta defumada com azeitona espanhola
Cesta de pães
Torradas com ervas

Molhos
Molho golf oriental
Molho de ervas de provence
Molho dijon com curry indiano
Molho pesto
Molho de azeite extra virgem
Vinagrete dijon
Vinagrete de frutas vermelhas
Vinagrete balsâmico
Vinagrete de queijo gorgonzola
Vinagrete de geléia de pimenta

Caldos
- Sopa de lentilha
- Creme de aspargos

Estação dos
Pratos Principais
Lombo suíno assado com ameixa ao bigarade
Pernil assado ao gramanier com castanha portuguesa
Tender ao molho de romã
Bacalhau à Estoril gomes de sá
Camarão flambado ao champanhe e pomme
Supreme de chester ao molho de laranja e cravo
Demi chateau de filé flambado ao courvoisier com
dijon e funghi secchi

Estação das
Massas
Penne rigatte ao molho matriciana
Raviole ao molho rosé
Canelloni ao molho napolitano
Fettucine ao molho alfredo

Guarnições
Arroz branco
Arroz com passas e petit poá
Arroz integral com cenoura baby
Batata dalphinoise
Panaché de legumes
Farofa com mix de oleaginosas

Bebidas do
Jantar
Água mineral com e sem gás
Refrigerantes
Sucos
Cerveja
Caipirinha e caipiroscka
Vinho tinto e branco MERCOSUL
Whisky

Estação das
Sobremesas
Torta de pêra
Torta holandesa
Torta de frutas silvestres
Gateau de chocolate
Creme brulee
Crostata de damasco
Strudel de maçã
Torta mousse de maracujá com chocolate
Brigadeiro de leite ninho
Brigadeiro de chocolate belga
Pudim de leite
Mousse de leite ninho com nutella
Trufa de chocolate meio amargo com cereja
Compotas de frutas
Frutas laminadas

Para Finalizar
Café
Chá
Petit Four
Chef Executive de Cozinha
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