
Encomendas
Ceia de Natal

As encomendas serão aceitas até o dia 19 de

dezembro. Porém temos um número limite de

cada opção. Os pratos serão vendidos conforme

disponibilidade. 
 

Garanta o seu pedido! 

Peça antecipadamente. 
 

*Confirmação do pedido mediante pagamento. 

*Retiradas dia 24 de dezembro com hora marcada.
 

Faça a sua encomenda:

Fone (51) 3237 4638

WhatsApp (51) 9428 0974
 

 

 
*imagens ilustrativas



Salada do Chef
Mix de folhas (alface mimosa verde e

roxa, crespa, lisa verde e roxa), damascos

secos, queijo brie e lâminas de amêndoas.
Contém glúten e Lactose

Serve 4 pessoas

R$70

Salada Waldorf
Peito de frango desfiado, maçã, queijo

minas, nozes, aipo e maionese.
Contém glúten e Lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$45

Queijo Brie
Queijo brie quente coberto com geleia de manga.

Acompanha pão árabe torrado com ervas e azeite

de oliva, torradinhas e grissínis de queijo com

parmesão, gergelim branco e gergelim preto.
1kg queijo brie , 200g geleia, 300g grissínis, 300g pão árabe, 300g

torradinhas. 

Contém glúten e Lactose

Serve 8 pessoas 

R$160

Antipasto
Tomates cereja confitados (200g) 

Homus (200g) e Caponata (200g)
Não contém glúten e lactose

Pão árabe torrado com ervas e azeite de oliva (300g)
Contém glúten 

Pasta de gorgonzola com damascos (200g), Torradinhas

(300g), Grissínis de queijo parmesão, gergelim branco e

gergelim preto (300g)
Contém glúten e lactose

Serve 6 pessoas

R$$150



Purê de Frutas
Chutney de maçã, mamão, banana,

ameixa e abacaxi. 
Não contém glúten e Lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$35

Purê de Maçã
Maçã, canela, cravo e açúcar. 
Não contém glúten e Lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$35

Cuscuz
Cuscuz, cogumelos, aspargos verdes e

cebola salteados no azeite de oliva

extravirgem com castanhas de caju.
Não contém glúten e Lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$60

Legumes
Mini batatas aos murros,

cogumelos, aspargos verdes, alho-

poró e abobrinha assados com azeite

extravirgem, pimenta e sal 
Não contém glúten e Lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$45



Farofa da Casa
Farinha de mandioca e panko com nozes,

amêndoas laminadas, castanha de caju,

damascos, passas, cebola refogados na

manteiga ghee com sal e pimenta .
Contém glúten / não contém lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$60

Arroz à Grega
Arroz branco, cenoura e juliana de
presunto, ervilhas frescas e passas. 

Não contém glúten e Lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$30

Arroz com Amêndoas
Arroz branco, amêndoas laminadas e manteiga.
Não contém glúten / Contém lactose

Serve 4 pessoas (500g)

R$30

Salmão
Postas de salmão assado com

molho de maracujá.
Não contém glúten e lactose

Serve 4 pessoas (800g)

R$290



Rosbife
Rosbife de filé mignon assado acompanha molho

tártaro. Decorado com frutas e ervas frescas.
Contém glúten / Não contém lactose

Serve 4 pessoas (800g)

R$290

Filé Mignon
Medalhões de filé mignon

grelhados com molho roti.
Contém glúten / Não contém lactose

Serve 4 pessoas (800g)

R$290

 

Peru
Peru assado recheado com cuscuz refogado na
manteiga ghee com cogumelos, cebola e ervas.
Decorado com frutas, cogumelos, batatas e ervas
frescas.
Contém glúten / Não contém lactose

Serve 12 pessoas (aprox. 5kg)

R$750

Chester
Chester assado recheado com cuscuz

refogado na manteiga ghee com cogumelos,
cebola e ervas. Decorado com frutas,

cogumelos, batatas e ervas frescas.
Contém glúten / Não contém lactose

Serve 8 pessoas ( aprox. 3kg)

R$600

 



Copa Lombo com Damasco 
Copa lombo suína assada e fatiada. Acompanha molho
agridoce de damasco. Decorado com frutas e ervas frescas.
Não contém glúten e lactose

Serve 4 pessoas (800g)

R$160

Lombo com Laranja
Lombo suíno assado e fatiado. Acompanha molho
de laranja. Decorado com frutas e ervas frescas.
Não contém glúten e lactose

Serve 4 pessoas (800g)

R$160

Pudim da Milka
Grande

12 porções 

R$200

Média
6 porções

R$120

Contém glúten e lactose

 

Apfelstrudel
Torta de maçã alemã.

Acompanha nata batida.
Contém glúten e lactose

10 fatias

R$120

Torta de Nozes com
Creme de ovos

Não contém glúten e lactose
10 fatias

R$180



Rocambole de
Laranja
Não contém glúten e lactose
10 fatias

R$120

Cheesecake
Cheesecake com geléia de

frutas vermelhas.
Contém glúten e lactose

10 fatias

R$160

Brownie
Brownie em pedaços com

creamcheese e frutas vermelhas.
Contém glúten e lactose

12 porções

R$160

Brigadeiros Doce Haus 
50 Brigadeiros (17g)

10 brigadeiros (brigadeiros de chocolate 50% coberto com

confeito de chocolate ao leite) / 10 brigadeiro branco

(brigadeiro branco coberto com confeito de chocolate branco) / 

10 brigadeiros amargos  (brigadeiro 100% cacau coberto com

confeito de chocolate amargo) /10 brigadeiros nozes

(brigadeiro de chocolate 50% coberto com nozes pecan picadas) /

10 brigadeiro damasco (brigadeiro branco com pedaços de

damasco coberto com açúcar)

R$100


