Aperitivos

Entradas

Camarão crocante no spagheti de batata
ao molho rosê

Prosciutto di Parma

Filé aperitivo ao molho de ervas com pão italiano
Canapé de carpaccio

Canapé de brie com mel trufado

Canapé de salmão com mascarpone trufado

Carpaccio clássico de filé ao molho de mostarda e parmesão
Carpaccio de salmão com dil, azeite e limão
Ceasar salad com frango desfiado e croutrons
Mix de folhas verdes com queijo de cabra e pera

Bruschetta caprese

Juliana de alface americana com alcachofra, palmito, cenoura ralada palha,
tomate e parmesão ao molho de mostarda

Mix de pasteis de queijo e carne

Mix de folhas verdes com camarão, polvo e lula
ao molho cítrico de tangerina

Bruschetta de Parma com queijo de cabra e rúcula
Burrata regada no azeite de ervas e tomate cereja

Risotos

Risoto aos frutos do mar com lula, polvo e camarão

Risoto trufado com aspargos verde, queijo brie e shimeji
Risoto ao nero de sépia com anéis de lula

Risoto de linguiça toscana e vinho com tomate e endívias

Massas e Pastas

Ravióli de vitela ao molho de funghi cremoso
Ravióli de mozzarella ao pomodoro basílico
Gnocchi trufado

Pene integral ao molho de tomate com mozzarella e aspargos
Rigatoni com tiras de filé mignon e tomate cereja confitado
Spaghetti aos frutos do mar com lula, polvo e camarão
Linguini à provençal com camarões no próprio molho

Sobremesas
Mil folhas de doce de leite
Petit gateau
Profiteroles com sorvete de creme,
Nutella e amêndoas laminadas
Mousse de chocolate com quenelle de mascarpone

Peixes e Crustaceos
´

Robalo grelhado ao molho siciliano com pupunha, shimeji e aspargos
Robalo em crosta de amêndoas com risoto de alho poro
Polvo ao champanhe com alecrim, batatas cocote
e arroz no próprio molho

Atum selado glaciado al agridoce com risoto ao limone

Salmão em crosta de gergelim com purê de mandioquinha
Tartare de salmão com folhas verdes

Camarão crocante no spaghetti de batata com riso nero trufado
e fios de alho poró

Camarâo grelhado coberto com queijo brie e risoto de damasco

Camarâo ao champanhe com noisettes de maçã e arroz com pinolis

Carnes e Aves

Medalhões de mignon ao molho de mostarda com fritas
Medalhões de mignon ao molho de ervas e charlotes
com risoto à parmegiana
Medalhões de mingon ao poivre com purê de batata

Medalhões de mingnon ao barolo e shitaki com risoto à parmegiana
Steak tartare com fritas

Paleta de cordeiro confitado ao forno com risoto de açafrão
Ossobuco de vitela com polenta cremosa

Frango grelhado em crosta de azeitonas pretas
com purê de batata doce

Couvert

Carpaccio de morango com ganache de chocolate
Pudim de leite
Sorvete Häagen-Daz
Frutas da estação
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