Pacotes
Pacote Especial

| 699,20

1 Garrafa de Vinho Terrazas Altos del Plata
Água Mineral, Refrigerante e Suco
Couvert Especial
2 Fondues Salgadas ou 2 Pratos Quentes
1 Fondue Doce

Pacote Black

| 760,40

1 Garrafa de Vinho Terrazas de Los Andes Reserva
Água Mineral, Refrigerante e Suco
Couvert Especial
2 Fondues Salgadas ou 2 Pratos Quentes
1 Fondue Lindt®

Pacote Black Dream | 998,00
1 Garrafa de Vinho Terrazas de Los Andes Reserva
Água Mineral, Refrigerante e Suco
Couvert Especial
2 Fondues Salgadas ou 2 Pratos Quentes
1 Fondue Lindt®
1 noite no

Morumbi com Café da Manhã
*(Disponibilidade limitada)

Cardápio
Couvert Especial
palitinhos de cenoura e salsão, patés de berinjela, gorgonzola e azeitonas, manteiga sem sal
e de ervas, acompanham grissinis e mini pães especiais
Fondues ao Vinho
Carne Tradicional ou Premium
preparado em consomê de vinho, o que torna esta fondue muito saudável e suave,
além de conferir à carne um sabor muito especial
Tradicional com cubos de filet mignon
Premium com cubos de filet mignon, filet de frango e filet suíno
Acompanha torradas de alho quentinhas
Fondues ao Óleo
Carne Tradicional ou Premium
Tradicional com cubos de filet mignon
Premium com cubos de filet mignon, filet de frango e filet suíno
Acompanha torradas de alho quentinhas
servidos em ambientes específicos, consulte
Fondues de Queijo
servidas com cubinhos de pão italiano e pão multigrãos
acompanha batatinhas sauté e mini salsichinhas berna
Original – a mesma servida nos Alpes Suíços
preparada com queijos Emental e Gruyère fundidos com vinho branco seco e Kirsch,
acompanhados de alguns temperos e muitos segredos...que fazem desta fondue a mais
vendida na Europa. Deve ser sempre mexida e consumida mais rápido que as outras, para
não aderir no fundo da panela, e não perder a sua cremosidade
Quattro Formaggi – diversidade única
queijos ementhal, gruyère, provolone e gorgonzola, fundidos entre si, formam esta
fondue que agrada perfeitamente quem aprecia sabores fortes e intensos
Marguerita – versão italiana
deliciosa fondue de queijo com tomates concassé e toques de queijo parmesão,
salpicada com folhas de manjericão fresco
Suave - tradição nacional e suas derivações
de leve consistência e sabor muito suave, esta fondue que agrada em cheio o paladar
nacional, proporciona também inúmeras derivações para satisfazer os mais variados gostos

Pratos Diversos
Era uma vez...
camarão gratinado com Catupiry e parmesão, acompanha arroz de salsa
e chips de mandioquinha
Arroz de Camarões
arroz bem molhadinho, preparado com tomates, cebolas,
camarões miúdos e especiarias, servido com camarões crocantes graúdos
Fetuccine à Carbonara
fetuccine al dente, pancetta, ovo e parmesão
Salmão com Mini Legumes
ao molho de mel e laranja, acompanha mandioquinha, brócolis e mini cenoura
na manteiga de sálvia
Risoto a Parmigiana com Parma Crocante
delicioso risoto preparado com presunto cru, acompanhado de parma crocante
Filet Mignon Suíço
tornedor aberto, presunto cru, queijo Catupiry e molho suíço, em perfeita harmonia,
formam este prato de origem franco-suiça. Servido com arroz de amêndoas e
mini batatas roesti

Fondues Doces
servidas com frutas frescas, biscoitos champagne, cucuruchu,
wafer de chocolate e marshmallow
Lausanne “Meio-Amargo”
a mais tradicional de nossas receitas,
preparada com chocolate meio-amargo e muito carinho
Lausanne “Ao Leite“
variação da mesma receita, com chocolate ao leite,
para quem prefere sabores suaves
Doce de Leite Argentino
preparada com delicioso doce de leite Argentino, servida com pedacinhos
de queijo estepe e deliciosos alfajores
Fondue de Leite Ninho
macia, aveludada, surpreendente e com toque de Nutella para completar a tentação!
A fondue de Leite Ninho lembra infância e alegria. Criada e adaptada pela nossa caçula,
Chef Marina, que guardava a sete chaves esta receita irresistível de sua avó!
Nutella®
inigualável, inconfundível, fantástica!!!
Lindt Classic
deliciosa fondue preparada à partir do mais puro chocolate suiço Lindt ao leite
Lindt White Almond Nougat
preparada com o mais puro chocolate branco classic white com grãos de amêndoas,
maravilhosa!

