Tábua de Antipasto (1,0 kg) R$ 89,00 p/6 a 8 p
Tomate seco, corações de alcachofra,
calabresa curada artesanal, grana padano,
provolone, iscas de berinjela, mozzarella de
búfala, azeitonas temperadas, ovo de codorna,
queijo brie, parma italiano, 1 sardella ou 1
alicella ou 1 patê.

. Chester R$ 220,00 p/6 a 8 p
Chester Perdigão (4,300 kg in Natura) assado,
marinado com vinho branco, e especiarias,
acompanhado de 1kg de farofa de pão, linguiça
calabresa, uva passa e azeitona, 200g de castanha e
150g de cereja.
Chester sem Acompanhamento R$ 120,00

. Baccalá Alla Don Ciccio R$ 139,00
2 postas de bacalhau do Porto (700gr in natura), batata,
azeitona, cebola, pimentão vermelho, azeite e ovo.

.

Tender R$ 99,00

Tender assado com 500 g de farofa italiana, 400 g de
abacaxi e 50 g de cereja.

Peru Natalino R$ 260,00 p/6 a 8 p
Peru Sadia assado (5,5kg in natura) acompanhado de
1kg de farofa de pão, castanha e linguiça, 400g de
frutas secas, (Nozes, castanha de caju, damasco e
cereja) 100g fios de ovos e 1 Lt de molho do assado
Peru Natalino sem Acompanhamento R$ 160,00

Pernil Tanti Auguri R$ 280,00 p/8 a 10 p
Pernil suíno Aurora (6kg in natura) marinado c /
vinho, ervas, alho, limão siciliano, assado,
acompanhado de 1,5kg de batatas,1,5kg de farofa de
pão e linguiça,150g cereja,1Lt de molho do assado
Pernil sem Acompanhamento R$ 180,00
Pernil.
Pernil sem Acompanhamento R$ 220,00

Cordeiro assado R$ 190,00 p /3 a 4 p
Pernil de cordeiro(2,5kg in Natura) assado c/ 500g
de brócolis, alho e óleo, 1 Kg batata corada, e 500 g
molho do assado.
Codeiro sem Acompanhamento R$ 140,00

Salmão de festa R$ 299,00 p /6 a 8 p
Filé de salmão com ervas finas, sobre legumes
grelhados, coberto com queijo e envolto em massa
folhada.
Imagens ilustrativas com sugestões de decorações
Encomendas até: 21/12(natal) e 29/12 (ano novo)
Retirada: das 12:00h as 16:00h (no local do pedido)
Telefones: Itapura 2092-3330 / Mooca 2272-2642
Itaim 2158-1957 / Campo belo 5041-9055

Specialitá (Pratos p/2)
Lasagna di Bacalla

59,00

1.200 kg de Lasanha de bacalhau do porto ao molho sugo.

Filetto al Porto e Tartufo Nero

169,00

Mignon de frigideira flambado com vinho do porto, lâminas e azeite de trufas negras
acompanhado de fettuccine ao molho carbonara leve.

Filetto al Cabernet

129,00

Mignon de frigideira com redução de vinho cabernet, acompanhado de sole de Palmito
e catupiry na massa verde.

Portafogli al Brie

139,00

Mignon de frigideira com redução de balsâmico, recheado com queijo brie,
acompanhado de gnocchi de mandioquinha ao pesto, rúcula e amêndoas.

Filetto De Medici

129,00

Mignon de frigideira, molho funghi, champignon fresco, mezza luna de brie e damasco

Gamberi Alla Paprika

129,00

Camarões salteados com alho, azeite, ervas aromáticas, flambadas no cognaq, paprika
suave e creme de leite com gnocchi de mandioquinha recheado de queijo brie

Gamberi Al Limone

129,00

Camarões salteados com azeite, alho, ervas e conﬁt de limão siciliano
sobre fettuccine levemente picante

Penne Al Cosa Nostra

129,00

Camarões flambados no cognaq, com penne ao bechamel e gorgonzola.

Luna Siciliana al Pescatora

133,00

Camarões, alho, azeite, tomate fresco e manjericão

Risotto di Funghi & Filetto

98,00

Arroz carnaroli, iscas de filé, funghi e champignon fresco

Risotto di Scampi Pomodoro e Basílico

129,00

Arroz carnaroli, camarões, vinho branco, alho, azeite, tomate e manjericão
Pernil Assado 500g R$ 39,00
Pernil assado e fatiado

Lombinho Assado 500g R$ 39,00
Lombinho assado e fatiado

Maminha assada Peça 800g R 79,00
Maminha assa e fatiada.
Mignon Assado 500g R$ 65,00
Fatiado ao molho demi glace

Farofa Italiana 500g R$ 19,00
Farofa de pão, linguiça calabresa, uva passa e azeitonas
Farofa de Frutas 500g R$ 25,00
Farofa de pão, linguiça calabresa, uva passa, azeitona,
frutas, castanhas, nozes e damasco
Arroz de Amêndoas 500g R$ 19,00
Arroz branco, passas e amêndoas tostadas
Arroz Branco 500g R$ 8,90

Sobremesas família
Pastiera de Grano ± 1,000 kg
Tiramisú Familia ± 800 g
Tiramisú al panettone ± 800 g
Panna Cotta de frutas vermelhas Familia ± 800 g
Profiteroles Familia ± 800 g
Panna cotta de chocolate Familia ± 800 g

49,00
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90

