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BRUNCH DE PÁSCOA
SALADAS

Seleção de folhas (Rúcula
selvagem, alface mesclun e
chicória)

FRIOS E QUEIJOS

Lulas salteadas, alho e tomate
confitado

Batata doce, figos, rúcula, nozes,
cebolinha, queijo de cabra, molho
de iogurte e hortelã (v)

Tomate cereja, pepino, azeitonas
marinadas, queijo feta, tomate
seco, queijo parmesão, croûton,
guacamole, bacon e hummus
libanês

Presunto cru, salame, terrine de
porco, pimenta verde, picles de
pepino e de cogumelos Paris

ESTAÇÃO JAPONESA

Mesa de queijos (queijos curados
& queijos franceses ), goiabada e
mix de nozes

Sushi, sashimi e roll

Salada grega de semolina,
abobrinha, cebola, tomate,
coalhada e hortelã (v)
Alcachofra, azeitonas verdes,
tomate cereja e rúcula (v)
Abacaxi, manga, abacate e kani

Azeite de oliva, molho balsâmico,
vinagrete, molho Caesar, molho
italiano e molho de mostarda.

DO MAR
BRUSCHETTAS
Ostras com condimentos

Pupunha assada, tomate cereja,
azeitonas verdes e pretas, vagem
e molho pesto (v)

Sardella | Cogumelos e
alcachofras marinados

Mexilhões com molho espanhol

Tomates assados com burrata e
figos (v)

Nachos de pepino, tomate, ricota
fresca e hortelã

Ceviche de peixe do dia, cebola
roxa, pimenta dedo de moça e
leite de coco
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BRUNCH DE PÁSCOA
ENTRADAS

Carpaccio de lagarto de Angus,
rúcula, molho de mostarda e
parmesão

SOBREMESAS

Carpaccio Frutas da estação
laminadas
Torta de frutas frescas

Terrine de quinoa, abacate e
tomate cereja (v)
Torta de bacalhau, azeitona,
cebola e ovos

Trifle de banana, caramelo,
crumble de canela e chantilly
Creme de chia e manga (sem
lactose)
Colomba pascal
Sanduíche de cookies e ganache
Brigadeiro de leite Ninho
Creme de mascarpone, frutas,
biscoitos de champanhe

Bolo de pão de mel e doce de
leite
Mousse de chocolate sem açúcar
e morangos
Gelatina com frutas
Rochas de cereais e chocolate
Suspiros variados
Tabletes de chocolate com
biscoito, granulado

