
FILET MIGNON 
Para mais informações, solicite nossa tabela de preço  

pelo nosso whatsapp (21) 98485 8506  

ou pelo e-mail atendimento@casadossabores.com.br. 

 

* (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. 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. 

Filet Mignon 

Porção mínima de 500 gramas.   

Para cada 500 gr proteína será entregue 200 ml de molho 

Consulte quantidade sugerida por pessoa. 

Entregue em descartável 

Filé Mignon sobre ninho de cogumelos e molho de vinho do Porto   

Picadinho de mignon na ponta da faca   

Filé Mignon ao Marajó ao molho de vinho (filé fatiado intercalado com 

muçarela de búfala e com crosta de castanha da Amazônia) 
 

Filé Mignon ao molho de hortelã   

Filé Mignon ao molho branco de gorgonzola (SG)   

Filé Mignon ao molho de alcaparra  

Rosbife de Mignon com molho de mostarda dijon e estragão  

Filé Mignon ao molho de damasco    

Filé Mignon intercalado com palmito fresco de pupunha ao molho de 

vinho Merlot  
 

Filé Mignon com cebolas caramelizadas e molho de mostarda  

Medalhões de mignon ao molho de pistache  

Rosbife de Mignon com crosta de castanha em leito de palmito de 

pupunha ao molho de alecrim 
 

Rosbife de Mignon com crosta de flocos de milho em leito de alho poró 

ao molho de ervas 
 

Rosbife de Mignon com crosta de parmesão e molho de vinho  

Rosbife de Mignon com crosta de cogumelos e farofa de tomilho ao 

molho de vinho do porto 
 

Cubos de filé mignon com molho de vinho malbec, cebola e bacon 

sauteé 
 

Medalhões de mignon com crosta de ervas e grana padano ao molho 

de cogumelos 
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