CARDÁPIO
de Final de Ano | 2020

SONHANDO E INVENTANDO UM “NOVO” JUNTOS!!!
Entradinhas

Patê de Fígado

(801)

Nosso tradicional Pate de Fígado de frango feito com especiarias, ervas, manteiga e conhaque.
250g R$ 29,00 | 500g R$ 58,00

Caponata do Roger (418)

A caponata feita com maior carinho pelo Roger, que utiliza nada menos que 21 ingredientes para deixar essa
especiaria inigualável em sabor e textura. Só provando.
250g R$ 38,50 | 500g R$ 75,00

Pratos
Principais

Chester Natalino (3552)

O prato principal de sua ceia Natalina não precisa ser o peru. Tenha na sua mesa de Natal,
um delicioso chester, este ano. Temperado e assado com caprichado sarrabulho. Acompanha molho.
Decorado com frutas e fios de ovos. Chester peso médio antes de assar 3.700 kg
R$ 525,00

Frango Assado

Para quem quiser um prato saboroso, mas driblar o orçamento. Recheado com sarrabulho.
Acompanha farofa festiva, kit decoração. Ave em torno de 3.2 kg
R$ 140,00

Peru Natalino (3484) SOB CONSULTA

O prato que não pode faltar para quem não dispensa as mais antigas tradições é o Peru de Natal. Temperado e assado
lentamente. Acompanha molho e aquele delicioso recheio de farofa molhadinha e decoração tradicional.
R$ 120,00/kg (peso antes de assar e rechear)
Ex.: Ave de 6 kg: R$ 720,00
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Pratos
Principais

Peito de Peru

(3485)

Puro peito de peru temperado com ervas e especiarias, assado e fatiado. Acompanha decoração.
R$ 214,00 fatiado, serve entre 8 e 10 pessoas

Rocambole de Frango (802)

Delicioso rocambole feito 100% com peito de frango e recheado com alho poró, cenoura, espinafre, ricota e muçarela.
R$ 189,00 1 kg, serve aproximadamente entre 12 e 16 pessoas

Lombo de Porco Assado com molho roti (348)

Tradicional prato das ceias de final de ano, lombo de porco marinado com especiarias e ervas e assado
com molho de laranja e tomilho. Servido fatiado, acompanha molho roti e decoração.
R$ 246,00 unidade 1 kg antes de assado, serve 6 a 8 pessoas

Filé Mignon Suino com molho de laranja e Tomilho

Filé mignon assado com seus temperos, bem suculento, servido com molho delicioso e farto.
R$ 120,00 unidade 1 kg antes de assado, serve 6 a 8 pessoas

Pernil Natalino (354)

Pernil Suino desossado temperado e assado lentamente. Suculento. Acompanha seu molho e decoração e batatinhas glaceadas
R$ 395,00 aproximadamente 1,5kg antes de assado, serve aproximadamente 8 a 12 pessoas

Tatu ao molho de Nata e Champignon, presunto e queijo (355)

Tatu cozido com legumes lentamente e fatiado. Intercalado com fatias de presunto e queijo mussarela e um
belíssimo molho de nata e champignon. Uma delicia como alternativa às tradicionais aves.
R$ 365,00 entre 1,5/2kg, serve entre 12 e 14 pessoas

Vitello Tonnato (356)

Tatu cozido e servido frio com uma deliciosa maionese de atum, aliche e alcaparras. Uma maravilha a ser saboreada.
R$ 228,00 unidade entre 650 a 800 g, serve 6 a 8 pessoas

Maminha fatiada ao molho de Cogumelos
Assado com temperos e ervas, Delicioso molho de cogumelos.
R$ 198,00 aproximadamente 1 kg serve 6 a 8 pessoas

Filé Wellington (357)

Filé mignon selado ao ponto e assado envolvido na massa folhada. Um prato clássico.
R$ 420,00 unidade (1 kg) serve 6 a 8 pessoas

Presunto Assado Caramelado (358)

Presunto bola assado e caramelado, ornado com cravos, fios de ovos e frutas.
R$ 198,00 unidade
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Frutos do Mar

Bacalhau Gratinado Dona Quitanda (371)

Lombo de Bacalhau desossado assado no forno com batatas, azeitonas, alho poro, cebola,
pimentão vermelho e amarelo e regado com azeite extra virgem. Um clássico de muito sabor.
R$ 395,00, serve 4 a 6 pessoas

Arroz com Bacalhau (3501)

Arroz preparado com bacalhau desfiado, legumes e açafrão.
1 kg R$ 139,00 | 500 g R$ 69,50

Filé de Tilápia no forno (3553)

Filé de Tilápia assado com cream cheese, ervas, tomatinho, abobrinha italiana e batatinhas assadas em especiarias.
R$ 288,00, serve 6 pessoas
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Acompanhamentos

Farofa Natalina (349)

Tradicional acompanhamento das festas de final de ano. Tostada na manteiga, com uva passa, ameixa,
damasco, bacon (opcional) e castanha do Pará. Dá vontade de comer pura!
500 g R$ 49,50 | 1 kg R$ 99,00

Couscous Festivo

(347)

Elaborado com couscous marroquino acompanha muito bem os tradicionais pratos. Elaborado com manjericão,
azeite, cebola crocante, figo turco, damasco e amêndoas laminadas.
250 g R$ 37,00 | 500 g R$ 74,00 | 1 kg R$ 148,00

Pure de Maçã (332)

Acompanhamento saboroso e ideal para quem aprecia o sabor agridoce, elaborada com maçãs verde importadas,
especiarias, vinho branco e outros segredinhos de família.
250 g R$ 28,00 | 500 g R$ 56,00 | 1 kg R$ 112,00

Chutney de Manga

Para acompanhar as carnes na ceia esse chutney é um clássico e seu sucesso é garantido. A manga, que já é suculenta
e saborosa, ganha a companhia das tâmaras e ameixas com um tom agridoce e um perfume de especiarias.
250 g R$ 30,00 | 500 g R$ 60,00

Arroz Negro com nozes e damasco (2248)

Um acompanhamento diferente, inusitado e de muito sabor. Arroz negro, nozes e damascos.
Um tradicional prato do nosso cardápio.
500 g R$ 69,00 | 1 kg R$ 138,00
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Acompanhamentos

Arroz à Grega (380)

Tradicional arroz festivo já conhecido em festas, com cenoura, ervilha, maçã, uva passa e nozes.
500 g R$ 38,00 | 1 kg R$ 76,00

Arroz branco com açafrão, tâmaras e amêndoas em lascas
Sucesso!

500 g R$ 66,00 |

1 kg R$ 138,00

Purê de batata rústica com aspargos e espinafre

Acompanha bem as carnes da ceia e também é uma ótima pedido para os vegetarianos. Sabor e simplicidade e requinte.
500 g R$ 44,50 | 1 kg R$ 89,00

Torta de Suflê de Queijo

Um acompanhamento leve, fofo e saboroso. A massa é um suflê de queijo e recheado
com alho porró, muçarela e rúcula. Serve 6 pessoas
R$ 68,00

Batatinhas assadas no mel, mostarda e alecrim
Serve 8 a 12 pessoas
R$ 79,00

Lentilha da Sorte (372)

Tradicional prato para a entrada do ano. Um clássico que não pode faltar.
500 g R$ 49,00 | 1 kg R$ 98,00
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Tortas Salgadas:
Quiches, empadões e folhados

Nossas Quiches

Nossas já famosas quiches elaboradas com produtos de primeiríssima qualidade.
Massa amanteigada com deliciosos recheios. Nossas sugestões são:
Quiches Tradicionais R$ 89,00 (918)
Queijos | Presunto e Queijo | Espinafre

Sabores Especiais R$ 98,00
Alho Poró (3482) | Cebola Caramelada com gorgonzola (2222) | Frango | Lorraine
Nossos Empadões

Nossos Empadões Feitos com uma massa crocante, recheada com fartura. Unidade serve 8 a 12 pessoas. Nossas sugestões:
Empadão de Frango (2251) R$ 129,00 unidade serve 8 a 10 pessoas

Empadão de Espinafre (2251)

R$ 129,00 unidade serve 8 a 10 pessoas

Empadão de Camarão (2249) R$ 249,00 unidade serve 8 a 10 pessoas
Empadão de Bacalhau (2250) R$ 249,00 unidade serve 8 a 10 pessoas
Nossos Folhados

Servem 8 a 10 pessoas, uma delicia!

Folhado de Alho Poró e Brócolis (2274) R$ 156,00 unidade
Folhado de Camarão (2275)

R$ 259,00 unidade

Folhado de Salmão (3275) R$ 259,00 unidade
TORTA FRIA

Servem 8 a 10 pessoas, uma delicia!
Torta fria de frango R$ 120,00

Torta Fria veggie

R$ 89,00

Folhado de Salmão (3275) R$ 259,00 unidade
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Mousses Salgadas
Uma entrada refrescante que acompanha muito bem uma salada
Sabores:
Palmito (362) R$ 98,00 serve 10 a 12 pessoas

Aspargos (346)

R$ 118,00 serve 10 a 12 pessoas

Saladas

Salpicão de Festa

Tradicional salpicão de festa, com frango, maçã, milho, ervilha, uva passa, pimentão, queijo, presunto
e uma maionese verdadeiramente caseira com batata palha.
1 Kg R$ 98,00 | 500g R$ 49,00

Salada Natalina (3487)

Delicioso acompanhamento para dar frescor a sua ceia. Feita com brócolis, cenoura, maçã,
nozes, cranberry , cebola roxa, maionese de iogurte grego
R$ 79,00 unidade serve 4 pessoas

Salada de Maionese de Batatas Especial

(3276)

Agrada a Gregos e Troianos. Salada de batatas com maionese temperada e pedaços de maçã, uva passa e nozes.
Pode também vir na versão tradicional sem as frutas e nozes. Peça sem dúvidas!
Vendido nas embalagens
500 g R$ 48,00 | 1 kg R$ 96,00

Salada de Folhas Verdes, Pera, Gorgonzola e Nozes
R$ 74,00

Salada de Frutas (340)

Salada de frutas bem fresquinha feita com frutas selecionadas e com calda de laranja.
Vendida nas embalagens de:
500 g R$ 28,00 | 1 kg R$ 56,00
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BOLOS DE NATAL

BOLO DOS REIS
R$ 68,00

Bolo de limão siciliano e gengibre
R$ 68,00

Bolo Funcional de Castanhas, aveia, cranberry e damascos
R$ 72,00

Sobremesas

Somos Nozes (920)

Delicia de Torta! Elaborada com pão de ló levíssimo e regado com calda especial.
Farto recheio de damascos e cobertura de nozes e leite condensado.
R$ 158,00 serve 8 a 12 pessoas

TORTA OLGA

Pão de ló de chocolate, doce de ovos, creme de ameixa, uvas passa.
Tradicional receita que tem sempre espaço nas comemorações.
R$ 148,00 serve 8 a 12 pessoas

Torta Incrível

(819)

A nossa torta mais famosa. Receita que contempla vários contrastes e que fazem dela uma experiência única.
Camada de pudim de laranja recheado com sorvete de creme e de quebra uma deliciosa calda. Só provando!!!
R$ 195,00 serve 10 a 14 pessoas

Brownie de Chocolate e Nozes ( 2164)

Tradicional receita americana que faz sucesso aqui na Dona Quitanda o ano inteiro
R$ 144,00 12 porções

Torta Luzia (373)

Para os amantes do chocolate. Pão de ló leve de chocolate, umedecido com calda especial.
Por dentro uma camada generosa de brigadeiro e na cobertura um tradicional ganache de chocolate.
R$ 110,00 serve 8 a 12 pessoas

Mousse de Chocolate

(3551)

Leve e cremosa. Ótima para na sua ceia. Ideal para os amantes do chocolate
R$ 94,00 serve de 8 a 10 pessoas
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Sobremesas

Torta de Peras do Peri

(957)

Esta torta é receita de um grande amigo e tem seu público certo. Torta de peras, que une simplicidade com
uma explosão de sabor. Peras, canela, limão siciliano, nozes e uva passa se misturando e dando um aroma único.
R$ 89,00 serve 8 a 12 pessoas

NY Cheesecake com calda de frutas do bosque (2197)
R$ 120,00 serve 8 a 12 pessoas

Tortinhas Individuais

Tortinhas porção individual, feitas com a tradicional massa patê sucrée e carregadas de amor e recheios incríveis.
Poderão vir nos sabores:
Banana com doce de leite | Limão | Frutas Vermelhas | Damasco
(mínimo de 6) R$ 12,00 unidade

PUDIM DE LEITE

Deliciosa receita de família que já arrebata paladares dos nossos clientes habituais.
R$ 42,00 serve 6 a 8 pessoas

Pudim de Laranja

Saboroso, não contém glúten nem lactose.
R$ 42,00 serve 6 a 8 pessoas

Fios de Ovos (379)

1 kg R$ 98,00 | 500 g R$ 49,00

Sorvete em pote da Bergalli

Embalagem de 900 ml R$ 49,00 - conferir sabores
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