
 

 

CEIAS 5 PRATOS & SOBREMESA   
Mínimo 12 pessoas 

 

- Chester no vinho, Arroz Natalino,  

Farofa Natalina 

- Salada de Maionese com cenoura e  

maçã verde 

- Bacalhau ao crème  

Sobremesa: Torta de morangos  

com chocolate 

Valor: R$100,00 por pessoa  

 

CEIA 6 PRATOS & SOBREMESA  
Mínimo 12 pessoas 

 

- Chester no vinho com farofa  

- Tender Caramelizado  

- Quiche de bacalhau 

- Arroz Natalino  

- Salada tropical 

Sobremesa: Rabanadas francesas  

com Cerejas 

Valor: R$130,00 por pessoa   



 

 

CEIA MODERNA 
Mínimo 10 pessoas 

 

- Rosbife com molho de amoras  

- Arroz com cogumelos 

- Salada verde caprichada com molho de gorgonzola 

- Bacalhau ao forno no azeite de ervas com purê de batatas 

- Farofa natalina  

- Chester no molho de laranja 

Sobremesa: Mousse de uvas & torta de nozes 

Valor: R$150,00 por pessoa 

 

CEIA VEGANA  

Mínimo 06 pessoas  

 

- Escondidinho Vegano de batata e lentilha recheado com 
ratatouille 

- Moqueca de Tofu 

- Grão de bico salteado no alho poró e alecrim 

- Arroz de cogumelos e castanhas do pará  

- Cuscuz marroquino com frutas secas  

Sobremesas: Rabanada Vegana & Mousse de morangos. 

Valor por Pessoa: R$ 200,00  

Valor para 10 pessoas: 185,00 
  



 

 

CEIA TRADICIONAL  
Mínimo de 6 pessoas  

 

-- Chester ou Peru no vinho branco com ervas 

- Tender caramelizado, acompanhado com:  

1. Farofa crocante  

2. Arroz com amêndoas defumadas  

3. Salada russa com alcaparras 

4. Bacalhau com Natas  

5. Salada verde caprichada 

Sobremesas: Rabanadas Francesas Com Cerejas &  

Torta Natalina de Nozes e Fios de ovos. 

Valor para 6 pessoas: R$195,00 Por pessoa 

Valor para 10 pessoas: R$ 180,00 por  

pessoa. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

CEIA COMPLETA  
Mínimo de 6 pessoas  

 

- Bolinhos de Bacalhau 

- Mini-quiches de queijo do reino com damasco 

- Pastéis de forno de Camarão  

- Peru recheado com castanhas portuguesas 

- Arroz Natalino  

- Chester no vinho  

- Farofa de Nozes 

- Bacalhau à Portuguesa com batatas ao murro 

- Tender ao molho de mostarda e vinho  

- Purê de maçã 

- Salada de grãos e ervas  

- Massa de cogumelos com ervilhas frescas  

- Salada Verde Tropical 

Sobremesas: Rabanadas Francesas com Creme Anglaise 

Torta de chocolate com Nozes & 

Cheesecake de morangos. 

Valor: R$ 375,00 por pessoa 

Valor Para 10 pessoas: R$ 265,00 por pessoa 

 

 
  



 

 

CEIA ECONÔMICA  

Mínimo 12 pessoas  

 

- Frangão temperado no vinho, recheado com farofa de 
frutas secas. 

- Lombo de porco com abacaxi recheado com presunto, 
queijo e bacon. 

- Arroz Natalino 

- Farofa Natalina 

- Salada de maionese com maçã e aipo 

- Torta de bacalhau 

Sobremesas: 

Rabanadas &Pavê com chocolate e  

nozes  

Valor: R$95,00 por pessoa 

 

 
  



 

 

PRATOS INDIVIDUAIS  
Todos atendem até 10 pessoas 

- Torta de Palmito Pupunha com Camarão   

R$ 250 Reais 

- Torta de Bacalhau  

R$ 250 Reais 

- Tender caramelizado com farofa e maionese natalina  

R$ 390 Reais 

- Chester fatiado com molho de vinho, farofa natalina e arroz a grega 

R$ 455,00 

- Rosbife com molho de amoras, arroz de  

cogumelos e salada tropical  

R$ 500,00 

- Lasanha de bacalhau e molho Bechamel  

R$300,00 

 - Bolinhos de bacalhau  

R$2,50 (Mínimo 30 unidades) 

- Rissóles de Camarão  

R$ 3,00 (Mínimo de 20 unidades) 

- Risoto de Bacalhau  

R$380,00 

- Mini Quiches de bacalhau  

R$ 2.50 (Mínimo de 30 unidades) 

- Quiche Grande de Bacalhau 

R$ 180 Reais 

Forma de pagamento e política  

de encomendas e entrega  

pelo whatssap (21) 982450617 

 


