Cardápio Natal
2021

11 97774 0141 bgpravoce@bggourmet.com.br

Cardápio Natal

2021

Aperitivos e canapés frios
Patê de foie com coulis de berries *acompanha crostinis de fubá e grissinis folhados R$ 108,00 (aprox. 1 kg total)
Terrine de chevre com ervas, nozes, frutas secas e melaço de cana - R$ 220,00 (aprox. 800gr total)
Brandade de bacalhau com grão de bico e tapenade R$ 163,00 (aprox. 600gr)
Mini roll de parma com creme de mozarela de búfala, rúcula e pesto de manjericão R$ 110,00 (25 unid)
Choux de bacalhau com tapenade de azeitonas pretas e alcaparras R$ 129,00 (25 unid)
Focaccia caseira de fermentação natural com tomate confit, burrata, pesto e pinoles R$ 230,00 (aprox. 1,5 kg)

Aperitivos e canapés quentes
Brie folhado caramelo de frutas secas, nuts e favo de mel R$ 330,00 (aprox. 2 kg total)
Tortinhas de cordeiro com damascos R$ 80,00 (25 unid)
Voul au vent de cogumelos com tomilho limão e toque de trufas R$ 112,50 (25 unid.)
Croquetas de pato com chutney de laranja e manga- R$ 112,50 (25 unid.)
Mini quiches: damasco com nozes, cogumelos, alho porró- R$ 80,00 (25 unid.)

Entradas
Folhas nobres com figos secos e frescos, parma crocante, boursin em crosta de romã, amêndoas laminadas e
molho balsâmico R$ 160,00 (aprox. 2 kg total)
Trio de quinoa com alcachofras grelhadas, frutas secas, rúcula selvagem, nozes e mix de brotos ao molho de
iogurte com hortelã R$ 242,00 (aprox. 1,5 kg)
Salpicão de frango defumado com trio de palha (mandioquinha, batata e batata doce) R$ 192,00 (aprox. 1,5 kg total)
Cuscuz “Paulista” de bacalhau com camarão, tapenade de azeitonas, chutney de tomate com dedo de moça e
pimenta biquinho a parte R$ 530,00 (aprox. 2,2 kg total)
Crostata rustica na massa de ervas com creme de parmesão, echalotes glaceadas, mini legumes grelhados na
manteiga de salvia e nozes R$ 160,00 (1 unid. aprox. 1,5 kg)

Trio de quinoa com alcachofras
grelhadas, frutas secas
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Pratos Principais
Bacalhau confit com ervas, pupunha grelhado, alho assado, batatas rusticas, tomates grelhados, azeitonas e
cebola roxa- R$ 830,00 (aprox. 2 kg total)
Robalo com amêndoas ao molho de champanhe e camarões grelhados com azeite de limão siciliano e azedinha
R$ 950,00 (aprox. 2 kg total)
Peru en croute - peru assado em baixa temperatura em lascas com bacon crocante, cranberry e avelãs envolto
em massa folhada R$ 290,00 (1 unid. aprox 2 kg total)
Porchetta pururucada com molho de tamarindo, maçãs assadas com amêndoas R$ 580,00 (aprox. 3 kg total)
Tender com osso, caramelo de limão cravo e maracujá, frutas secas e amêndoas R$ 352,00 (aprox. 2 kg total)
Pernil de cordeiro ao molho do assado com peras ao vinho do porto R$ 610,00 (aprox. 4 kg total)
Sfogliate de pernil com abobora defumada com molho rustico de tomates assados e pancetta italiana
R$ 230,00 (1 kg de massa, 1 L de molho, 150gr parmesão ralado)
Envelope de ementhal com ricota, damasco, figos secos, ervas e amêndoas no molho cremoso de sálvia
R$ 220,00 (1 kg de massa, 1 L de molho, 150 gr parmesão ralado)
Ravioloni de queijo meia cura, com molho de tomate fresco e manjericão R$ 206,00 (1 kg de massa, 1 L de
molho, 150 gr. parmesão ralado)

APERITIVOS

Acompanhamentos
Duo de arroz selvagem e cevadinha com concassè de tomates e aspargos chamuscados R$ 102,00 (aprox. 1,5 kg total)
Arroz basmati com toque de açafrão e amêndoas laminadas R$ 85,00 (aprox. 1 kg total)
Mil folhas de mandioca e mandioquinha com alho porró R$ 90,00 (aprox. 1 kg total)
Farofa rica com frutas secas, castanhas e chips de parma R$ 52,00 (500 gr.)
Farofa de ovos R$ 48,00 (500gr.)
Couve flor Wellington com creme de parmesão trufado R$ 130,00 (aprox. 1 kg total)

Sobremesas
Tarte de iogurte com 2 limões e calda de frutas amarelas R$ 230,00 (1 unid.)
Pavê de panetone ou chocotone com ganache de avelã, creme de mascarpone e crumble de nozes R$ 310,00 (1 unid.)
Torta de 2 chocolates com coulis de frutas vermelhas R$ 290,00 (1 unid.)
Cocada de forno com zest de limão na massa philo- R$ 180,00 (1 unid.)

Porchetta pururucada
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Observações
Pedidos aceito até dia 17/12
Os pedidos serão entregues em embalagens descartáveis com indicação de finalização
Encomendas serão entregues ou retiradas no dia 24/12 sem horário marcado
Taxa de entrega a consultar (para pedidos acima de R$ 1.000,00 não cobraremos taxa)
Condições de pagamento: Depósito bancário ou Cartão de Crédito - no ato do pedido

Ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato com a gente!
Telefone: 11 56839200
WhatsApp (11) 97774-0141
E-mail bgpravoce@bggourmet.com.br

