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ESTAÇÃO DE PÃES, 

QUEIJOS E FRIOS

PÃES

Grissini | Lavoche | Pissaladière | 

Foccacia | Baguete epicy

Pão de fermentação natural | Pão de 

nozes e passas 

ACOMPANHAMENTOS

Pesto de azeitonas pretas e sardella 

calabrese

ESTAÇÃO DE SALADA

Salada de raízes assadas no azeite 

de ervas, queijo de cabra marinado, 

figos e rúcula silvestre.

Caçarola de pupunha com salteado 

de erva doce e cebola no 

chardonnay, tomate confit e azeite 

verde

Terrine de queijo temperado com 

cinza de ervas    

Sopa fria de Pitaya e couve flor 

condimentada   

Quiche lorraine 

Verrine de tartar de salmão com 

mousse de avocado e ovas de 

capelim

Tomates orgânicos com bocconcini

Seleção de folhas

Berinjela | Pimentão | Tomate 

seco | Aspargos

Cróton de ervas | Parmesão | 

Picles

MOLHOS

Caesar | Italiano | Redução de 

balsâmico no azeite 

Azeite | Vinagre branco | Vinagre 

tinto | Vinagre balsâmico | 

Pimenta Tabasco
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FRIOS

Copa | Presunto Cru | Lombo curado 

| Chorizo espanhol

Picles de vegetais (tomate, pepino

e cogumelos) | Azeitonas Marinadas 

QUEIJOS

3 tipos de queijo caseiro brasileiro,

2 tipos de queijo internacional

Goiabada cascão | nozes | aipo | 

uvas | Melaço de cana 
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FRUTOS DO MAR

Seleção de frutos do mar

Coquetel de camarões | Ostras 

de Florianópolis

Calamari recheada com lombo 

suíno e frango picante

Ceviche de peixe branco, cebola 

roxa, pimenta de cheiro, leite de 

coco ao perfume de capim santo

Salada de polvo a baixa 

temperatura com feijão 

manteiguinha, ervilhas e romã

Tabuas de salmão marinado no 

Black dry hub e dill

Creme azedo , limão, cebola,

mimosa de ovos, cebolinha

MOLHOS

Guacamole | Aioli de Páprica | 

Molho de Iogurte com hortelã e 

cúrcuma | Vinagrete de Ciboulette
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ESTAÇÃO QUENTE

Sopa de cebola tradicional  

Filé mignon recheado com queijo 

canastra e trufas, molho poivre

Bacalhau fresco a pil pil verde

Tender braseado com especiais, 

pêssegos e alecrim

Ravioles de queijo com fondue de 

queijo e calda de amarena

Legumes na grelha

Gratin de batatas Dauphinois

ESTAÇÃO DE RISOTO

Risoto de cogumelos selvagens

ESTAÇÃO DE CARNES

Peru assado inteiro, farofa de 

maçãs assadas, bacon, nozes

e frutos secos

Filé de salmão com crosta

de uarini, beurre blanc e mini 

alcaparras
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Verrine de duo de chocolate

Torta crostata de morango

Pudim de leite de coco 

Sant honoré

Creme de soja com manga e 

limão

Panetone de frutas secas e 

chocotone
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ESTAÇÃO JAPONESA

SASHIMI SELEÇÃO 

Atum | Salmão | Peixe de anzol

do dia

NIGIRI SELEÇÃO 

Atum | Salmão

ROLL SELEÇÃO 

Mini spicy tuna roll (ovos de salmão, 

tabiko wasabi)

Peixe do dia, roll de sésamo, peixe 

laminado, molho

California/ pepino, kani e manga

Atum, gengibre

Tempura de legumes  

Hosomaki de salmão

Hosomaki de pepino 

SALADA JAPONESA 

Sunomono

SOBREMESAS

Macarrons – tons pastéis 

amarelo, vermelho e verde.

Ginger bread

Torta de nozes

Bouche natalino

Mousse de frutas vermelhas

Folhado de frutas vermelhas
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