
 

 

 

 

                       TABELA DE ENCOMENDAS                                    2019 

  

 

UNID DESCRIÇÃO 

   FRIOS 

kg Ceviche (acompanha porção de torradas)  

kg Rosbife fatiado acompanhado de molho de frutas vermelhas 

kg Lombo de porco fatiado e decorado 

un Terrine de queijo com damascos e crocante de castanhas 

kg Salpicão de frango 

kg Patê de peito de peru defumado com cream cheese 

kg Patê de gorgonzola com castanhas e nozes 

un Mousse de peru defumado com torradinhas 

un Mousse de salmão com torradinhas 

un Mousse de camarão 

un Mousse de salmão com torradinhas 

kg Salada de bacalhau 

kg Caponata de berinjelas 

 
  

   PÃEZINHOS E SANDUICHINHOS 

un Pãozinho delícia com recheio de creme de queijo 

un Mini sanduiches de filé com mostarda Djon (pão ciabata) 

un Mini sanduiches de salmão com cream cheese 

un Mini sanduiches de queijo do reino e presunto  

Porção Toradas de ciabatta ( porção 100 g) 



Porção Chips de batata doce (porção 350 g)  

  

   PEQUENOS SALGADOS 

un Pastel de festa 

un Pastel de festa pequeno 

un Empadinha camarão ou palmito 

un Tartelete com carne de sol e molho de rapadura e pimenta 

un Tartelete crocante de salpicão 

un Rissoles de queijos com ervas 

un Trouxinha de frango com alho poró (acompanha redução de acerola) 

un Coxinha de frango 

un Fofos de salmão com cream cheese 

un Mini quiche de queijo 

un Pastelzinho folhado de camarão 

un Pastelzinho folhado de ricota e espinafre 

un Empadinhas abertas de frango, alho poró e creme de queijo 

un Camarão empanado ao mix de queijos 

un Kaftas de cordeiro com geléia de pimenta 

un Enroladinho de roastbeef com queijo do reino 

kg Salgadinho de queijo 

un Bolinho de bacalhau 

  

   PRATOS PRINCIPAIS 

kg Medalhões de filé com molho rôti  

kg Medalhões de filé com molho cogumelo cremoso 

kg Carré de cordeiro 

kg Camarão ao foundue de queijo (camarões grandes) 



kg Camarão Djon (camarões grandes) 

kg Ravióli recheado com filé mignon e manteiga de amêndoas 

Kg Canelone verde recheado com ricota e nozes com vinagrete de manjericão 

kg Bacalhau alto com batatas e pimentões 

kg Pescada Amarela com Amêndoas e Manteiga de Ervas 

kg Gratin de bacalhau 

kg Risoto de filé e funghi 

kg Risoto de Camarão  26/30 

kg Risoto de camarão  51/60 

kg Ravioli de mussarela de búfala com molho de tomates frescos e manjericão 

kg Ravioli de mussarela de búfala com filé e funghi 

kg Ravioli de mussarela de búfala ou pappardelli com creme de shitake 

kg Bobó de camarão (51/60) 

  
  

   ACOMPANHAMENTOS 

kg Torta de queijo parmesão, ricota e prato 

kg Torta de queijo do Reino 

kg Torta de camarão 

kg Torta de frango ( peq +/- 1,300; média 1,700, grande 2,100) 

kg Torta de cebola 

kg Torta de bacalhau 

kg Torta de palmito 

un Quiche de alho poró (700 g) 

un Quiche tomate seco (700 g) 

kg Risoto de parmesão 

kg Risoto de coco 



kg Arroz crocante com castanhas e passas 

un Roulade de espinafre recheado com salmão e philadelphia 

un Roulade de espinafre recheado com bacalhau e philadelphia 

kg 
Couscous marroquino com lascas de salmão, amêndoas, tomate cereja, muçarela 
de búfala e molho pesto de manjericão 

kg Farofa Especial do Pátio  (bacon, passas e rosca) 

  
  

   DOCES 

un Suspirado com mousse de chocolate  

un Cheesecake de frutas vermelhas 

un Brownie de chocolate 

kg Torta Holandesa 

kg Torta Alemã 

kg Torta de limão  

kg Bolo de doce de leite crocante 

kg Bolo de chocolate 

kg Bolo de rolo 

kg Bolo de souza leão  

kg Bolo de macaxeira 

kg Bolo de laranja 

kg Bolo de banana 

kg Bolo de queijo 

kg Torta de morango ou damasco 

Kg Torta mousse de chocolate com maracujá   

kg Bananas carameladas 

kg Maçãs carameladas 



un Bem casados ou brigadeiros 

un Brigadeiros crocantes  

un Brigadeiros brancos com amêndoas fatiadas 

un Docinho de coco queimado 

un Brigadeiro de colher - cheesecake com geléia de amoras 

un Brigadeiro de colher - chocolate ao leite com mousse de limão 

un Brigadeiro de colher - chocolate ao leite com mousse de maracujá 

kg Biscoito amanteigado 

 


