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BACALHOADA DE PÁSCOA
SELEÇÃO DE PÃES

Lavosh, 2 tipos de grissini,
pizzaladière

SALADAS

Palmito, cebola roxa, polvo e
castanhas
Pepino, hortelã e iogurte (v)

QUEIJOS
4 tipos de queijos, goiabada,
compotas e picles caseiros

Beterrabas orgânicas, laranja e
canela (v)
Salada turca de alcachofra (v)

Ovo mimosa, mousse de abacate
e kani
Bacalhau, batatas assadas,
tomate cereja assado, azeitonas
verdes, pó de azeitonas pretas,
manjericão, azeite de oliva e
limão

Panzanella – pão, tomate, pepino,
cebola, azeitonas
Seleção de folhas (rúcula
selvagem, alface mesclun e
chicória)

ENTRADAS E MASSAS

Figos assados, gorgonzola e
presunto de Parma

Tomate cereja, pepino, aspargos,
azeitonas marinadas, queijo feta,
tomate seco, queijo parmesão,
croûton de tapenade, guacamole
e bacon

Ceviche de peixe branco, leite de
coco, carambola e coentro

3 tipos de azeite de oliva, molho
balsâmico, vinagrete, molho de
gorgonzola, molho Caesar, molho
italiano e molho de mostarda.

Salada de lula e mexilhão à
Siciliana

Torta pasqualina italiana de
espinafre, ricota e ovos (v)

Atum, massa, ervilhas e ovos
Trofie com ragu de cogumelos
Lasanha de berinjela e ricota
fresca
Arroz de castanha ao forno
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BACALHOADA DE PÁSCOA
PRATOS QUENTES

Sopa de ervilhas
Bacalhau à Gomes de Sá
Bacalhau assado, refogado de
camarões, alho com salsinha e
batata ao murro
Bacalhoada Portuguesa

Vegetais orgânicos salteados na
manteiga
Cenouras assadas com melaço
Salmão, mousse de camarões e
ervas

Pirarucu no vinagrete à
campanha, lombo de bacalhau na
cama de batata e cebola,

SOBREMESAS

Espetinho de manjubinha,
pescada recheada com farinha de
Uarini e leite de coco

Frutas da estação laminadas

Salame de chocolate
Crostata de limão

Salada de frutas
Colomba pascal
Zeppola com creme de confeiteiro
e cereja marrasquino
Cannoli recheado com creme de
ricota e limão siciliano
Suspiros com pistache, avelã e
cranberry
Tiramisù em taça
Panna cotta com compota de
manga

Trufas de café

