Cardápio
Tira gostos (antes do almoço):
pão de queijo
pastéis de queijo e carne
empada de queijo
mini-pizza

Sugestões para as Crianças (que estão mais interessadas em se divertir):
picadinho de carne ou frango, arroz branco, feijão preto, batata frita, farofa
strogonoff de carne ou frango, arroz branco, batata palha
spaguetti c/ molhos (ao sugo, quatro queijos, carne moída), batata frita

Salgadinhos de Forno
folhados de

camarão
frango c/ catupiry
salaminho c/ queijo fundido
atum c/ cebola
ricota c/ espinafre
bacon c/ ameixa
banana c/ queijo
salaminho c/ queijo fundido
massa filo de queijo Brie c/ damasco
carne seca c/ Catupiry
pastel de forno Guaraná de vários recheios
empadas diversas
gratinados de cebola
champignon
batatinha c/ bacalhau
gorgonzola
mini pizzas

Salgadinhos Fritos
bolinha de queijo
risoles c/ recheios variados
croquete de carne assada e outros
camarão empanado
recheado
bolinho de carne
de bacalhau
quibe
croquete de camarão
de frango
aipim c/ carne seca

Mousses Salgadas
gorgonzola
aipo c/ gorgonzola
salaminho
bacon c/ cebola
ricota c/ ervas
frango defumado c/ picles
atum
salmão defumado
alho poró
vagem

Quiches
alho poró
tomate seco c/ queijo minas
cebola
quatro queijos
bacalhau
palmito
camarão

Strudel Salgado
camarão c/ Catupiry
calabresa
frango c/ shitake
ricota c/ espinafre
queijo Brie c/ damasco
queijo c/ presunto

Sopas
caldo verde
ervilha
creme de aspargos
de palmito
de cebola
de beterraba
abóbora c/ gorgonzola
cenoura c/ agrião
batata baroa, cenoura e alho poró
tomate c/ camarão
abobrinha c/ Polengui

Saladas
caprese c/ folhas
presunto, figo e palmito
Waldorf
rúcula, manga e nozes
frango defumado
kani c/ camarão
lagosta c/ lula e folhas
c/ batata
batata alemã
pepino c/ iogurte
gaúcha
Caesar
mista
fusilis c/ atum
fradinho c/ bacalhau
panquecas
tabule

Massas
fettuccine
spaguetti
farfalle
fusilis
molhos:

carbonara
quatro queijos
frutos do mar
bolonhesa
ao sugo c/ manjericão
frango
lula c/ brócolis
atum c/ alcaparras
limão siciliano c/ creme

nhoque: aipim
batata
abóbora
ricota
canelones diversos

Arroz
de bacalhau
piemontesa
maluquinho
colorido
manjericão
brócolis
açafrão
curry

selvagem
egípcio
carreteiro
lula c/ brócolis
camarão
amêndoas
à grega
salsinha c/ alho

Acompanhamentos
batata rostie
gratinada c/ ervas
c/ gorgonzola
suíça
prussiana
portuguesa
calabresa
sauté
abacaxi gratinado
cenoura caramelada
cebolinha caramelada
batata doce caramelada
purê de batatas
de maçã
de banana da terra
de inhame
farofas diversas
polenta frita
champignon à provençal

Peixes e Frutos do Mar
moqueca capixaba
baiana
vatapá de bacalhau c/ camarão
camarão ao pomme d’or
c/ alho poró e creme azedo
c/ Catupiry
bobó de camarão
baianinho de camarão
escondidinho de camarão
bacalhau espiritual

Aves
frango à indiana
c/ páprica e passas
c/ champignon e curry
c/ presunto e passas

c/ Brie c/ damasco
c/ mostarda e mel
silveirinha c/ ovo de codorna
à francesa
rococó
c/ Catupiry
peito recheado c/ brócolis c/ patê
c/ bacon, ovo cozido e cenoura
c/ manteiga c/ ervas
c/ presunto e queijo

Carnes Bovinas
filés: real
escalopinho
tornedor
medalhão
rosbife
Tornaghi
lagarto redondo real
roquefort
picadinhos à brasileira
cubano
chinês I (mel e passas)
yakisoba
borghese
goulash
paulista
picanha c/ mostarda e creme
invertida
bolo de carne bovina ou soja c/ recheio de soja c/ queijo branco e legumes
soja c/ ricota e manjericão
queijo c/ presunto
bacon c/ calabresa

Sobremesas
suflê de chocolate c/ sorvete de creme
de goiaba c/ creme Catupiry
pavês: prestígio
abacaxi
morango
damasco
sonho de valsa
torta de limão
quindão
mousse de chocolate c/ menta
de maracujá c/ sorvete de creme e calda quente
apfelstrudel
bolo de sorvete
ambrosia

cocada mole
de forno
pudim de leite

Típicas Brasileiras
Bahia
vatapá
caruru
bobó
acaçá
farofa de dendê
acarajé
moqueca de peixe
de camarão

Espírito Santo
moqueca capixaba
torta capixaba

Ceará
baião de dois

São Paulo
cuscuz paulista
virado paulista

Minas Gerais
vaca atolada
escondidinho de carne seca
feijão tropeiro
tutú à mineira

Rio de Janeiro
feijoada completa

Rio Grande do Sul
churrasco completo
arroz de carreteiro

