Terrine Melba e Damascos e Amêndoas
58/ 500g

Terrine Melba, Figo e Vinho do Porto com crisps de Parma
68/ 500g

Terrine Melba e Nuts e especiarias
58/ 500g

Bloc mousse de foie com coulis de frutas vermelhas (350g + calda)
68

Conserva de Berinjela
42/500g

Queijo Brie Folhado com geléia de pimenta
260/ unidade 20cm

Queijo Brie Folhado com mel trufado
360/ unidade 20cm
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Porção de pão sueco mix
18/120g

Salada Mix de folhas, chips de parma e molho balsâmico
98

Steak Tartare temperado
165/kg

Marinado de Frutos do Mar ou Vinagrete de Polvo
450/kg (mín. 1kg)

Cuscuz tradicional de camarão
320 (20cm)

Molho opcional de tomates e camarões (20 camarões grandes)
380

Casquinha de Bacalhau da Taberna na versão grande
175/Kg (mín. 1kg)
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Arroz de pato e linguiça portuguesa
159/Kg (mín. 1,5kg, aprox. 4 porções)

Arroz de bacalhau
170/Kg (mín. 1,5kg, aprox. 4 porções)

Arroz de frutos do mar
190/Kg (mín. 1,5kg, aprox. 4 porções)

Torta de Palmito cremosa XanXan grande
240/25cm

Torta de Frango com ou sem Catupiry grande
220/25cm

Torta de Camarões com ou sem Catupiry grande
420/25cm

Picadinho de filet mignon e molho do boteco, acompanha farofinha crocante
180/kg (sugestão aprox. 250g/pessoa)

Rosbife de filet mignon fatiado grosso ao molho de carne
220/kg (sugestão aprox. 250g/pessoa)
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Rosbife de filet mignon fatiado grosso ao molho funghi, poivre, mostarda dijon ou
gorgonzola
240/kg (sugestão aprox. 250g/pessoa)

Pernil de cordeiro assado por 7 horas com molho do assado
420/pernil inteiro (aprox. 6-8 pessoas, acompanhado de outro prato)

Bobó de camarões, acompanha farofinha de dendê ou farofinha crocante
380/kg (sugestão aprox. 250g/pessoa)

Massas:
(sugestão de 250g por pessoa, acompanhado de outro prato)
Agnolotti de mozzarella de búfala ou carne
Mini nhoque de mandioquinha
Raviolis de mozzarella de búfala
Molhos:
Champagne (180/kg)
Funghi porcini (210/kg)
Fonduta de grana padano trufada (200/kg)
Funghi porcini trufado (210/kg)
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Burro – Pomodoro (180/kg)
Limone (180/kg)
Gorgonzola dolce (200/kg)

Prazos e condições:
Pedimos a antecedência de 72hs para encomendas. Por favor verifique a disponibilidade dos itens.
Encomendas feitas mediante pagamento antecipado.
Taxa de entrega São Paulo a combinar, de acordo com a distância
Isenção da taxa de entrega para encomendas acima de 500,00
As encomendas vão em embalagens descartáveis, esterilizadas e próprias para alimentos que podem
ser:
Isopores
Sacos próprios para indústria alimentícia (facilitam a armazenagem, transporte e aquecimento)
Caixas para alimentos
Potes plásticos com tampa
Encomendas: ar@alexandreraposo.com.br Ou pelo tel: 11 99977 2002 (telefone e whatsapp)
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