
exclusivo cardápio completo



Temperos são especiais.
Sabores são inesquecíveis.
E as lembranças também.

Seja evento ou comemoração, a Casa do Chef oferece 
todo o encanto e bom gosto em um cardápio variado para 
buffets e coquetéis, com um planejamento único, conforme 
os desejos de cada cliente. Tornando esta experiência em 
algo que será lembrado sempre.



Casa do Chef I

Saladas

Salada de alface americana com frutas
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de cenoura ralada
Salada de couve-flor
Salada de tomate em rodelas
Salada de frutas da estação

Pratos Quentes

Arroz branco
Arroz à grega
Lasanha de presunto e queijo
Espaguete na manteiga
Coxa e sobrecoxa no vinho branco e alecrim
Alcatra ao molho madeira



Casa do Chef II

Saladas
Salada de alface americana com frutas
Salada de maionese de batata
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de cenoura ralada
Salada de couve-flor
Salada de brócolis
Salada de tomate em rodelas com folhas de manjericão
Salada de frutas da estação

Pratos Quentes
Arroz branco
Arroz com legumes
Lasanha à bolonhesa
Penne ao molho de quatro queijos
Batata souté
Coxa e sobrecoxa no vinho branco e alecrim
Alcatra ao molho madeira e champignon



Costelão e Porco à Paraguaia

Saladas
Salada de alface americana com frutas
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de cenoura ralada
Salada de maionese de batata
Salada de couve-flor
Salada de brócolis
Salada de radicci com bacon
Salada de tomate em rodelas com folhas de manjericão
Salada de frutas da estação

Pratos Quentes
Arroz branco
Arroz à grega
Lasanha de frango
Espaguete à carbonara
Mandioca com bacon
Farofa
Pão
Cuca
Costelão com molho de queijo gorgonzola
Porco à paraguaia



Casa do Chef III

Saladas
Salada de maionese de batata
Salada de alface americana com frutas
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de tomate em rodelas
Salada de cenoura cozida
Salada de trigo em grão
Salada de couve-flor
Salada de brócolis
Salada de frutas da estação

Pratos Quentes
Arroz branco
Arroz chop suey
Lasanha de presunto e queijo
Penne ao molho de gorgonzola
Batata souté na manteiga
Lombo ao molho de maracujá
Alcatra ao molho madeira e champignon



Casa do Chef IV

Saladas
Salada de maionese de batata
Salada de maionese de maçã
Salada de alface americana com frutas
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de tomate em rodelas com palmito
Salada de cenoura cozida
Salada de couve-flor
Salada de trigo em grãos
Salada de frutas da estação

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de gorgonzola
Lasanha de presunto e queijo
Espaguete à carbonara
Batata souté gratinada com molho branco
Lombo à califórnia
Coxa e sobrecoxa desossada e recheada
Alcatra ao molho rôti



Casa do Chef  V

Saladas
Salada de maionese de batata
Salada de maionese de maçã
Salada de salpicão de frango
Salada de mix de folhas verdes com molho especial do chef,    
             croutons, parmesão e tomate cereja
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de tomate em rodelas com palmito em rodelas
Salada de cenoura cozida
Salada de brócolis
Salada de couve-flor
Salada de trigo em grãos
Salada de frutas da estação

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de cordeiro
Lasanha de quatro queijos
Penne com lascas de filé ao molho madeira
Batata souté na manteiga
Coxa e sobrecoxa desossada e recheada com bacon
Salmão ao molho de maracujá
Alcatra ao molho de gorgonzola



Casa do Chef  VI

Saladas
Salada de maionese com batata
Salada waldorf
Salada de mix de folhas verdes com molho especial de iogurte
Salada de rúcula com tomate seco e ricota
Salada caprese
Salada de frutas da estação
Vidros com cenoura baby
Vidros com azeitonas verdes
Vidros com ovos de codorna
Antepasto de berinjela
Tabule

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de queijo Gran Mestri
Lasanha de legumes
Penne ao molho funghi
Batata souté gratinada com molho branco e parmesão
Lombo suíno ao molho barbecue
Linguado ao molho de alcaparras
Alcatra ao molho de vinho do porto



Casa do Chef  VII

Saladas
Salada de mix de folhas verdes com molho especial, parmesão,   
             croutons e tomate cereja
Salada de rúcula com tomate seco e ricota
Salada de maionese de batata
Salada waldorf
Salada de salpicão de frango
Salada de cenoura cozida
Salada de brócolis
Salada de couve-flor
Salada de tomate em rodelas com palmito e manjericão
Salada de trigo em grão
Salada de frutas da estação
Vidros com ovos de codorna
Vidros com azeitonas verdes
Antepasto de berinjela

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de queijo Gran Mestri
Conchiglione de palmito com gorgonzola
Lasanha de quatro queijos com palmito
Batata souté com manteiga de ervas
Alcatra ao molho gorgonzola
Camarão a moda do chef
Salmão ao molho de alcaparras



Casa do Chef  VIII

Saladas
Salada waldorf
Salada de salpicão de frango
Salada de alface americana com frutas
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de tomate em rodelas com palmito em rodelas
Salada de abobrinha grelhada com ervas
Salada de brócolis
Salada de cenoura cozida
Salada de bacalhau
Salada de frutas da estação
Tabule

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de camarão
Lasanha de quatro queijos
Conchiglione de ricota, tomate seco e nozes
Camarão na moranga
Salmão ao molho de maracujá
Linguado à belle meunière
Alcatra ao molho rôti e vinho do porto



Casa do Chef  IX

Saladas
Salpicão de legumes
Salada waldorf
Salada de alface americana com frutas
Salada de rúcula com tomate seco
Salada de tomate em rodelas com palmito em rodelas
Salada de cenoura cozida
Salada de bacalhau
Salada de mix de folhas verdes com molho 
             especial do Chef e croutons
Salada de frutas da estação
Antepasto de berinjela
Tábua com frios
Tabule

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de frutos do mar
Lasanha de quatro queijos com palmito
Conchiglione de lombo defumado com figo
Tomate recheado com creme de palmito
Sobrecoxa desossada e recheada ao molho de champanhe
Lombo suíno ao molho de pera e vinho do porto
Côngrio ao molho de alcaparras
Filé mignon ao molho de gorgonzola



Casa do Chef  X

Saladas
Salpicão de legumes
Salada waldorf
Salada de mix de folhas verdes com molho caesar salad, croutons,      
             lascas de Gran Mestri e tomate cereja
Salada de rúcula com tomate seco e ricota
Salada de tomate com mussarela de búfala, 
             manjericão e azeite de oliva
Salada de cenoura cozida
Salada de couve de bruxelas
Salada de bacalhau
Salada de frutas da estação
Antepasto de berinjela
Tábua com frios
Tabule

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de pato ao molho de laranja
Lasanha de camarão
Talharim ao molho de queijo brie
Batata souté com ervas finas
Salmão grelhado à belle meunière
Bacalhau com purê de batatas ao molho de alcaparras
Filé mignon ao molho rôti



Casa do Chef  XI

Saladas
Salada waldorf
Salada de mix de folhas verdes com molho caesar salad,   
  croutons, lascas de Gran Mestri e tomate cereja
Salada de rúcula com manga e molho rosé
Salada de maionese de legumes
Salada de mix de grãos
Salada de frutas da estação
Antepasto de berinjela
Vidros decorativos com: ovos de codorna, tomate seco,   
 azeitonas recheadas, tomate cereja, champignon,   
 minimilho e cenoura baby.
Salpicão de frango defumado

Pratos Quentes
Arroz branco
Risoto de queijo brie
Lasanha de camarão
Raviole de ricota com nozes ao molho branco
Batata souté com ervas finas
Camarão ao bafo
Carré de ovelha ao molho de hortelã
Côngrio à belle meunière
Filé mignon ao molho de vinho do porto
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