Menu especial de Natal
Preço por 1 kg

Torta de salmão

(salmão, tomate, ervilhas, creme de leite e massa folhada)

R$ 100,00

Mezzaluna de bacalhau ao molho pomodoro e azeitonas

R$ 86,00

Mezzaluna de gruyere

R$ 86,00

Cuscus paulista

R$ 120,00

Medalhão de Filet-mignon grelhado ou recheado de queijo brie

R$ 120,00

Camarão rosa, ovo, tomate e palmito

Opções de molho da carne:
molho Roti, molho de frutas secas, gorgonzola, mostarda dijon
(damasco, ameixa e uvas passas)

Farofa rica

Damasco, uvas passas, amêndoas e frutas cristalizadas

R$ 75,00

Estrogonofe de camarão

R$ 175,00

Brandade de bacalhau

R$ 150,00

Bacalhau em postas

R$ 165,00

Camarão rosa, tomate, champion e creme de leite

Camada de batata doce, alho poró e um creme de bacalhau em cubos

Bacalhau em postas, azeite, alho, batata, tomate, ovos cozidos, cebolas e
azeitonas

Torta mousse de chocolate ou cheesecake de frutas vermelhas

R$ 80,00

Precisam ser encomendados com 48 horas de antecedência.
Entregamos seu pedido em embalagens descartáveis ou se preferir, acomodamos em sua travessa
preferida.
CONDIÇÕES GERAIS:
. Pagamento com sinal de 50% no pedido e o saldo na retirada da encomenda;
. Prazo máximo para encomendas de Natal em 23/12 e de Ano Novo em 30/12;
. As Ceias serão entregues nas manhãs de 24 e 31/12, pontualmente até 13:00h

Assados
Peito de Peru com ervas

R$ 130,00/kg

Filet-mignon de suíno no forno

R$ 80,00/kg

Pernil desossado

R$ 95,00/kg

Chester

R$ 85,00/kg

Peru inteiro recheado

R$ 90,00/kg

Paleta de cordeiro em lasca

R$ 120,00/kg

Tender

R$ 80,00/kg

Leitão inteiro

R$ 120,00/kg

Salmão inteiro ao forno

R$ 120,00/kg

Pernil de cordeiro com brócolis e batata

R$ 120,00/kg

(batata, cebola e tomate)

Os assados precisam ser encomendados com 72 horas de antecedência.
Entregamos seu pedido em embalagens descartáveis ou se preferir, acomodamos em sua travessa
preferida.
CONDIÇÕES GERAIS:
. Pagamento com sinal de 50% no pedido e o saldo na retirada da encomenda;
. Prazo máximo para encomendas de Natal em 23/12 e de Ano Novo em 30/12;
. As Ceias serão entregues nas manhãs de 24 e 31/12, pontualmente até 13:00h.

Faça já sua reserva:
(11) 2359.4988 / 2359.4987
www.ilpiattomassas.com.br

