
PEIXES 

 

 

* (V): vegetariano / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

D1 Rolinhos de Salmão com cream cheese 

 
25 rolinhos de salmão defumado com 1 recheio de sua preferência. 

                                   Sabores (escolha 1) 

► cream cheese com alcaparra e pincelado com pesto de aneto  

► cream cheese com gengibre e raiz forte. Entregue em descartável. 

Valor  

R$ 148,50  

 

D2 Roll de salmão defumado com nori 

 25 canapés frios montados em crepe com folha de nori recheados com 

salmão defumado. Acompanha molho teriyaki. Entregue em descartável. 

Valor  

R$ 105,00  

 

 

D3 Mar do Norte 

 Salmão norueguês guarnecido com creme azedo, rodelas de limão e 

alcaparras. Entregue em material retornável. 

                           Composição detalhada: 

1,0kg de filé de salmão defumado (SL) / 150g de creme azedo / 50g de 

alcaparras. Venda de blinis à parte. 

Valor  

R$ 335,00  



CARNES FRIAS E CARPACCIOS 

 

 

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

 

E2 Enrolados 

 500g de carnes frias enroladas ou queijos com comestíveis finos (SG). 

Entregue em descartável ou material retornável. 

                               Sabores (Escolha 2) 

►presunto de Parma com muçarela de búfala (SG)(SL) ► carpaccio de 

carne com molho de parmesão e alcaparra ► peito de peru com filete 

de manga (SG)(SL) ►provolone com tomate seco ► salame com kiwi 

(SL). 

Valor  

R$97,50  

 
  

E3 Presunto de Parma com bolo de fruta 

  

300g de presunto de Parma fatiado, arrumado e guarnecido com bolo de 

figos ou kiwis frescos enformados (disponibilidade de acordo com a 

estação do ano) (SG)(SL). Entregue em material retornável. 

Valor  

R$230,00  

 

  

E4 Sinfonia de frios com bolo de fruta 

 1,0kg de frios sortidos fatiados, arrumados e guarnecidos com bolo de 

figos ou kiwis frescos enformados (dependendo da estação do ano)  

(SG) (SL). Entregue em material retornável. 

                           Composição detalhada 

250g de presunto cru / 250g de salame hamburguês / 250g de peito 

defumado de peru / 250g de lombo canadense.  

Valor  

R$235,00  

 

 

E1 Tutti Mischiato 

 500g de carnes frias defumadas e fatiadas, guarnecidas com molho 

diable (SG)(SL). Entregue em material retornável. 

                             Composição detalhada: 

Salame italiano (SG)(SL)/ presunto cru / Peito de peru (SG)(SL) /lombinho 

canadense (SG)(SL). 

Valor  

R$ 92,50 
 

 



CARNES FRIAS E CARPACCIOS 

 

 

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

 

E5 Rosbife na mostarda com espinafre ou rúcula 

 500g de rosbife de lagarto rosado (lagarto redondo) com molho de 

mostarda montado com folhas de espinafre ou rúcula fresca (SG)(SL). 

Entregue em material retornável. 

Valor  

R$ 115,00  

 

 

E6 Rosbife na mostarda 

 500g de rosbife rosado (lagarto redondo) com molho de mostarda (SG) 

(SL). Entregue em material retornável. 

Valor  

R$ 98,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARNES FRIAS E CARPACCIOS 

 

 

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

F1 Madame Carpaccio I 

  

500g de finas fatias de carne bovina maturada e congelada, guarnecidas 

com molho especial de queijo parmesão, alcaparras e azeite de oliva 

(200g) (SG). Entregue em material retornável ou descartável 

Valor  

R$ 113,00  

 

F2 Madame Carpaccio II 

  

1,0kg de lâminas de carne bovina maturada e congelada, enrolada com 

molho de queijo parmesão, alcaparras e azeite de oliva. (SG). Entregue 

em descartável. 

Valor  

R$ 230,00  

 

F3 Carpaccios Vegetarianos 

 500g de carpaccios vegetais (V)(VG)(SL)(SG). Entregue em material 

retornável 

                                     Sabores 

Berinjela grelhada com confit de mini tomates / abobrinha grelhada e 

marinada / pepino japonês marinado / abóbora grelhada e marinada.  

Valor  

R$68,00  

 


