Menu 1
(para até 50 pessoas)

Couvert
Entrada
Salada Giardino
(mix de folhas com alcachofras,
palmitos, tomates secos e azeitonas).

Pratos Principais
(1 opção de escolha)

- Conchiglioni 4 queijos gratinada ao molho Margherita;
- Gnochi de batata, levíssimo, ao molho rústico de mignon com ervas;
- Agnolotti verde de frango ao molho de tomate e manjericão;
-Risoto de funghi Porcini;
-Risoto de brie com parma;
-Galinha caipira da vovó com taglioline artesanal;
- Saltimbocca de mignon com risoto margherita;
-Tortelli de abobora e amêndoas ao molho giardino;
- Lasagna verde a bolognesa;
-Polpetone com gnochi de batata ao molho de gorgonzola.

Sobremesa
Profiteróles com sorvete de torrone e calda de chocolate e nozes.

Preço por pessoa: sob consulta.
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Menu 2
(para até 50 pessoas)

- Salada Giardino (mix de folhas com
alcachofras, palmitos, tomates secos);
- Polentinha cremosa gratinada ao ragout de
lingüiça Blumenau;
- Ravioloni D'oro.

* NOVOS PRATOS
- Filetto Giardino mignon grelhado
acompanhado de ravioli de mozzarella de
bufala ao molho giardino;
- Mignon grelhado acompanhado de ravioli
ao molho gruyere rosé e rucula fresca;
- Mignon grelhado ao molho de vinho tinto
com pure de batata ao limão siciliano;
- Caneloni recheado de mascarpone ao
molho leve de parmessão.

Pratos Principais

Sobremesa

Couvert
Entrada
(definir 1 opção antes)

(pré-defina 3 opções para seu convidado escolher uma na hora)

(1 opção de escolha)

* CARNES
- Filetto Ferrari com ravioli de queijo;
- Ossobuco com polenta cremosa;
- Saltimbocca de mignon com risotto de brie;
- Paleta de cabrito com tagliatelle e legumes;
- Mignon gorgonzola e nozes com gnocchi
pomodoro basílico.

- Profiteróles com sorvete de torrone, calda
de chocolate e nozes;
- Amoras Flambadas com sorvete de creme.

* MASSAS
- Ravioli Massaia molho Trifolatti;
- Conchiglione de Camarão;
- Raviole de Hortelã recheado de Cordeiro;
- Gnocchi de batata ao ragú de ossobuco;
- Gnocchi de funghi ao ragú de cogumelos;
-Ravioli de queijos ao molho de pignole e
aspargos).

Coquetel de Brusquettas

Preço por pessoa: sob consulta.

Em qualquer um dos menus, poderá ser
servido de boas-vindas aos convidados,
nossas bruschettas de tomate, pepperone e
pizzaiolla.

Preço por pessoa: sob consulta.

* OUTROS
- Risotto de queijo brie com parma;
- Peixe branco grelhado com arroz de
amêndoas;
- Galinha caipira da vovó com taglioline
artesanal;
- Risotto Margherita.
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