CARDÁPIO DE NATAL SPRING 2017
FAÇA JÁ SUA ENCOMENDA!
SUGESTÕES DE PRATOS

Falar com Jo / Ana - 3024-2032 / 3039-2022 – Batel
Nome:____________________________
Fone:_____________________________
Pessoas:__________________________
O pagamento das encomendas poderá ser feito em dinheiro ou cheque
ACEITAMOS ENCOMENDAS ATÉ 16/12/17
 AVES ( baixela ou bandeja )
 Chester ( inteiro ): recheado com farofa rica guarnecido com frutas frescas assadas com
canela e gengibre, salsinha japonesa, physalis e louro – R$ 92,90/kg
 Peru assado ( inteiro ): guarnecido com frutas frescas assadas com canela e gengibre, uva
niagara, physalis e folhas de louro – R$ 92,90/kg
 Peito de peru fatiado: guarnecido com fios de ovos, pêssego em calda e cereja com cabo ao
Maraschino, frutas frescas assadas com canela e gengibre e salsinha japonesa – R$
110,90/kg
Obs: Opcional fios de ovos – Porção de 250gr- R$ 22,50
 SUÍNOS ( pirex, baixela , travessa ou bandeja )
 Lombo Natalino assado na cerveja guarnecido com o molho do próprio assado com farofa de
cebolas douradas , bacon e cheiro verde ( decorada com echalotes caramelizadas ) – R$
86,90/kg
 Pernil assado ( fatiado ) na redução de aceto balsâmico com cebolas douradas e ameixas
pretas – R$ 86,90/kg ( sugerimos couscous marroquino para acompanhar ) decorado com
crispys de cebola
 Tender Bolinha ( fatiado ) marinado com gim e mostarda guarnecido com abacaxi grelhado e
pêssego em calda – R$ 94,90/kg

 CARNES ( pirex fundo de vidro ou porcelana )
 Filé Mignon ao molho demiglacê com aroma de alecrim e poivre vert – R$ 110,90/kg
 Filet mignon ao molho siberiano ( base de demiglacê flambado na vodka e temperado com
páprica, creme de leite, molho inglês e mostarda ) - R$ 110,90/kg
 Filet Mignon ao molho de cogumelos frescos com tomates confitados e manjericão – R$
110,90/kg
 PEIXES ( pirex fundo de vidro ou porcelana )
 Bacalhau Spring (com batatas em rodelas, nata, tomate, cebola e para finalizar uma camada
de suflê ) - R$ 96,90/kg
 Bacalhau confitado com tomates e cebolas julienne, azeitonas pretas, ovos cozidos e batata
assadas em gomos com alecrim – R$ 96,90/kg
 Bacalhau Zé do Pipo ( purê de batata, cebolas douradas, creme de leite e ervas frescas – R$
96,90/kg
 MASSAS – Embalagens descartáveis – 1kg ( fornecidas pelo Spring )

 Ravióli recheado com queijo gouda e prato ao molho Alfredo – R$ 79,00/kg
 Rondeli de abóbora ao molho de canela e amêndoas – R$ 79,00/kg
 Rondeli Quatro Queijos ao molho Alfredo – R$ 79,00/kg
 Sorrentini de muzzarela de búfala e manjericão ao molho de tomates frescos – R$ 84,00/kg
 Sorrentini recheado com queijo serra da canastra e geléia de laranja ao molho Alfredo – R$
84,00/kg
 Ravióli recheado com ricota fresca e maça com canela e amêndoas ao molho Alfredo – R$
84,00/kg
 Sorrentini de cordeiro na manteiga com figos secos e pistache – R$ 92,00/kg

Molhos p/ massas:
 Molho Alfredo - R$ 24,50 ( 400ml )
 Molho de tomates frescos com manjericão – R$ 24,50 ( 400ml )
 Molho de canela e amêndoas – R$ 28,50 ( 400ml )
 EMPADÕES ( pirex de vidro ou porcelana ou forma redonda )





Frango com catupiry: R$ 72,90/kg
Palmito: R$ 72,90/kg
Camarão com palmito: R$ 86,90/kg
Camarão: R$ 96,90/kg

 QUICHÊS ( forma de quiche com fundo solto )
 Lorraine ( mussarela e bacon ) – R$ 72,90/kg
 Torta de palmito com alho-poró – R$ 72,90/kg
 Torta de frango cremosa com alho-poró e cogumelos frescos com farofa de cuka – R$
75,90/kg
 Strudel de maçã, pêra , mix de castanhas , nozes e uvas passas – R$ 75,90/kg
 Strudel de bacalhau – R$ 86,90/kg
 GUARNIÇÕES ( pirex, travessas fundas ou marmitex Spring )







Farofa rica ( bacon, milho, ervilhas, cenoura , azeitonas e cebolas douradas ) - R$ 59,90/kg
Farofa de frutas frescas ( abacaxi e maçã ) e amêndoas tostadas - R$ 68,90/kg
Farofa de soja com bacon, castanhas, nozes e salsinha fresca – R$ 74,90/kg
Arroz Branco - R$ 32,90/kg
Arroz à Grega - R$ 62,90/kg
Arroz de Belém: arroz com damascos, amêndoas, castanha-do-pará, uvas passas e nozes R$ 72,90/kg
 Arroz Sírio: arroz com aletria, amêndoas, uvas passas, cebolas douradas e damasco – R$
72,90/kg
 Couscous marroquino, frutas secas, uvas passas, castanhas e aroma de hortelã - R$
72,90/kg
 SALADAS ( Travessas com profundidade )
 Mix de folhas verdes e roxas guarnecidas com cubos de gorgonzola, tomate cereja ,manga e
nozes temperadas - R$ 63,90/kg
 Salpicão de maçã verde com nozes e salsão ao creme de leite batido com raspas de gelo R$ 72,90/kg
 Salpicão de frango defumado com pêra e salsão - R$ 72,90/kg
 Caprese de mussarela de búfala, tomate cereja e pesto de manjericão - R$ 72,90/kg
 Sformatto de figo com redução de vinho balsâmico com rúcula e quenelles de gorgonzola –
R$ 89,90/kg
 Salada de alcachofra grelhada com tomates cereja confitados e manjericão - R$ 89,90/kg
 Peça de brie com amêndoas e mel ou calda de frutas vermelhas – R$ 135,00 unidade de 1kg
 Seleta de legumes grelhados ( aspargos, cogumelos paris, cenouras com especiarias e
tomate cereja confitados com alecrim e azeite de oliva – R$ 89,90/kg

Molhos Salada: ( embalagem Spring )
 Caramelo de Uva – R$ 25,00 /150 ml
 Redução de laranja com hortelã – R$ 22,00/150ml
 Redução de aceto balsâmico , mel e alecrim – R$ 22,00/150ml
 SOBREMESAS: ( Formas com fundo solto ou pirex )
 Pudim de leite condensado - R$ 59,90/kg
 Mousse de limão siciliano com suspiro e caramelo de castanha de caju ( pirex) = R$
72,90/kg
 Chico Balanceado – R$ 72,90/kg
 Torta Mesclada – R$ 72,90/kg
 Torta de doce de leite com banana – R$ 72,90/kg
 Torta de morango com doce de leite e suspiro – R$ 72,90/kg
 Torta bem-casado – R$ 72,90/kg
 Escondidinho de morango - R$ 79,90/kg
 Bombom de morango aberto(creme de ovos com leite condensado,ganache de chocolate e
morangos) - R$ 79,90/kg
 Torta bem-casado de nozes – R$ 82,90/kg
 Strogonoff de nozes – R$ 89,90/kg
 Cheescake de frutas vermelhas - R$ 89,90/kg
 Torta mil folhas de doce de leite – R$ 89,90/kg
 Torta de chocolate meio amargo c/ avelã e amêndoas - R$ 95,90/kg
 Torta paçoquinha com marshmalow – R$ 95,90/kg

Feliz Natal 2017!

