
Fondues de Queijo 

Original a mesma servida nos Alpes Suíços (ementhal, gruyère e kirsch)                                         125

Suave consistência leve e agradável ao paladar (ementhal, gruyère e estepe)                                  116

Cogumelos (ementhal, gruyère, estepe, shimeji e shitake)                                                        125

Quattro Formaggi (ementhal, gruyère, estepe e gorgonzola)                                                        116

Marguerita (ementhal, gruyère, estepe, tomatinhos, manjericã o e parmesão)                                  116  

Sem Lactose (queijo samsoe)                                                                                             125

pães crocantes italianos e de nozes, assados na hora

Fondues de Carnes 

Filet (filet mignon 500g)                                                                                                                152       

Baby (baby beef  500g)                                                                                                                  152             

Meio a Meio (filet mignon 250g + baby beef  250g)                                                                       152        

torradinhas de alho e os 8 molhos Chalezinho:     alho,     queijo,     rosé, 

 abacaxi apimentado,     ervas, poivre, cogumelos e mostarda

torradinhas de alho e os 8 molhos Chalezinho:     alho,     queijo,     rosé, 

 abacaxi apimentado,     ervas, poivre, cogumelos e mostarda

torradinhas de alho e os 8 molhos Chalezinho:     alho,     queijo,     rosé, torradinhas de alho e os 8 molhos Chalezinho:     alho,     queijo,     rosé, 

 abacaxi apimentado,     ervas, poivre, cogumelos e mostarda

Vinho ou Óleo

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acompanhamentos para Fondues 

Batata Canoa                                                                                                                                22 
com sal e orégano

Batata Sauté                                                                                                                              19
no azeite com ervas

Filet Aperitivo                                                                                                                              53 
escolha o ponto da carne e seu molho preferido                                                                      

Legumes Tostados                                                                                                                     35
cebola roxa, pimentão vermelho, brócolis, tomate verde, tomate italiano, shitake e alho assado

Pães sem glúten                                                                                                                           26
assados na hora (4 unidades)                                                      

Porç õ es Adicionais                                                                                                                                      
filet mignon - 250g                                                                                                                           62
baby beef  - 250g                                                                                                                             62

Batata Sauté                                 

Legumes Tostados                        

Pães sem glúten        

Filet Aperitivo              

filet mignon - 250g                                                                                                                           62
baby beef  - 250g                                                                                                                             62

Batata Canoa            



Funcionamos todos os dias a partir das 18h00 (Chalezinho Morumbi e Chalezinho Itaim) 
Taxa de serviço opcional

Não contém glúten.

Não possuímos cozinha isolada para o preparo de itens 100% livres de glúten, sendo assim, nossos produtos não são recomendados 
para pessoas com intensa sensibilidade ao glúten.

Antes de fazer seu pedido, por favor, informe ao garçom se qualquer pessoa em sua mesa possui alguma restrição ou alergia alimentar.

RODÍZIO DE FONDUES

Fondues de Queijo
original, suave, cogumelos, quattro formaggi ou margherita                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
Fondues de carne ao vinho ou ao óleo Tradicional                                                                                                                                      
baby beef  e peito de frango      

Fondues de carne ao vinho ou ao óleo Premium                                                                                                                                     
filet mignon, baby beef  e peito de frango                                                                                                                
                                                                 
Acompanhamentos                                                                                                                                       

pães de nozes, italiano e torradas de alho quentinhas

molhos de alho,   queijo,   rosé, poivre,   ervas,   abacaxi apimentado, cogumelos e mostarda.                                                   

batatas sauté,   berinjela,   brócolis,   mini batata rö esti, pepino em conserva,
cebolinha cristal e salsichas vienenses    

Fondues Doces Tradicionais                                                                                                                                   

morango,   uva e   banana                                                                                                               

cucuruchu,   marshmallow e mini churros

Adicional Lindt  (por pessoa)                                                                                      11,60
Adicional para a Fondue Língua de Gato                     by Chalezinho (por pessoa)        14,90

serviço mínimo para 2 pessoas e cobrado por pessoa que consumir, repita o quanto quiser do que mais desejar

Tradicional 149   |   Premium 169

molhos de alho,   queijo,   rosé, poivre,   ervas,   abacaxi apimentado, cogumelos e mostarda.                                                   molhos de alho,   queijo,   rosé, poivre,   ervas,   abacaxi apimentado, cogumelos e mostarda.                                                   molhos de alho,   queijo,   rosé, poivre,   ervas,   abacaxi apimentado, cogumelos e mostarda.                                                   molhos de alho,   queijo,   rosé, poivre,   ervas,   abacaxi apimentado, cogumelos e mostarda.                                                   molhos de alho,   queijo,   rosé, poivre,   ervas,   abacaxi apimentado, cogumelos e mostarda.                                                   

batatas sauté,   berinjela,   brócolis,   mini batata rö esti, batatas sauté,   berinjela,   brócolis,   mini batata rö esti, batatas sauté,   berinjela,   brócolis,   mini batata rö esti, batatas sauté,   berinjela,   brócolis,   mini batata rö esti, 
cebolinha cristal e salsichas vienenses    

morango,   uva e   banana                                                                                                               

cucuruchu,   marshmallow e mini churros

®

morango,   uva e   banana                                                                                                               morango,   uva e   banana                                                                                                               

(*) Não há reposição da Fondue Língua de Gato bem como não há reposição para a tábua de acompanhamentos desta fondue. 
Para reposição de qualquer um dos itens desta fondue, haverá cobrança adicional.

*



Fondues Doces Tradicionais
morango,   banana,   uva, cucuruchu e   marshmallow

Leite Ninho  (temos opção sem lactose)                                                                                        107
receita inigualável, servido com toque de Nutella                                                                                                  

Nhá Benta                                                                                                                         80    
lausanne meio-amargo com marshmallow  

Lausanne Meio-Amargo                                                                                                    80         
sabor marcante e pouca adição de açúcar

Doce de Leite                                                                                                                   80    
viçosa, indiscutivelmente o melhor  

Nutella                                                                                                                             80        
90% Nutella  + 10% emulsão de creme de leite

Fondues Doces Especiais

Fondue Língua de Gato                     by Chalezinho                                                         134

Tábua adicional de KopDelicias Chalezinho                                                                       22
Mini Nhá Benta, Lajotinha, Pétit Wafer, Colher Língua de Gato e KeepKop caramelo flor de sal                                                       

(*) Não há reposição da Fondue Língua de Gato bem como não há reposição para a tábua de acompanhamentos desta fondue. 
Para reposição de qualquer um dos itens desta fondue, haverá cobrança adicional. 

Lindt  Classic                                                                                                                   116              
o mais puro chocolate suíço ao leite

Lindt  Hazelnut & Almond                                                                                               116            
ao leite com amêndoas e avelãs

®

®

®

®

®

®

morango,   banana,   uva, cucuruchu e   marshmallowmorango,   banana,   uva, cucuruchu e   marshmallowmorango,   banana,   uva, cucuruchu e   marshmallowmorango,   banana,   uva, cucuruchu e   marshmallow

morango,    banana,   uva, cucuruchu e    marshmallowmorango,    banana,   uva, cucuruchu e    marshmallowmorango,    banana,   uva, cucuruchu e    marshmallowmorango,    banana,   uva, cucuruchu e    marshmallowmorango,    banana,   uva, cucuruchu e    marshmallow

(*) Não há reposição da Fondue Língua de Gato bem como não há reposição para a tábua de acompanhamentos desta fondue. 
Para reposição de qualquer um dos itens desta fondue, haverá cobrança adicional.


