delivery
DIA DOS PAIS

Ghee

Banqueteria

MENU
Para Petiscar
1- Tábua de charcutaria e queijos especiais regionais
Copa curada | Salaminho tipo chorizo | Fuet
Queijo tipo camembert | Queijo tipo gorgonzola dolce | Queijo tipo comté

1 unidade - R$ 350,00
2- Trio de antepastos. Acompanha focaccia, grissinis e
pão placa de parmesão

Tartar de alcachofra | Compota de tomate assado | Antepasto de gorgonzola

1 unidade - R$ 320,00
3- Chips de raízes
500g - R$ 80,00
1Kg - R$ 160,00
4- Mix de nuts
500g - R$ 90,00
1Kg - R$ 180,00
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Pratos Principais
5- Caçarola de arroz de pato com coxa confit, linguiça
portuguesa e azeitonas (para até 5 pessoas)
1 unidade - R$ 580,00 (com panela)
1 unidade - R$ 490,00 (sem panela)
6- Porchetta assada na grappa com alecrim, limão e alho
(aprox. 1,5kg)
1 unidade - R$ 415,00
7- Beef Wellington com pistache e cogumelos.
Acompanha molho roti de pistache
pequeno - R$ 300,00 (aprox. 1kg)
grande - R$ 550,00 (aprox. 2kg)
8- Paella de frutos do mar (para até 5 pessoas)
1 unidade - R$ 580,00 (com panela)
1 unidade - R$ 490,00 (sem panela)
9- Sorrentini de alcachofra a la rabiata
500g - R$ 150,00
|
1Kg - R$ 240,00
10- Lasanha de ossobuco ao creme de funghi porcini
500g - R$ 160,00
|
1Kg - R$ 290,00
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Sobremesas
11- Pudim de leite
pequeno - R$ 120,00
grande - R$ 140,00
12- Cocada de forno
500g - R$ 110,00
1Kg - R$ 180,00
13- Tiramisú
unidade - R$ 260,00 (aprox. 1,4kg)
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GIFT BOX
14- Charcutaria & Whisky The Glenlivet Reserve 1824
1 unidade - R$ 490,00
15- Queijos especiais regionais & Vinho
1 unidade - R$ 370,00
gift box já inclui bebida alcoólica.
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Harmonize com Whisky Glenlivet

Informações
- Os pedidos para o Delivery de Dia dos Pais vão até dia 03/08/2021.
- Antecipe seu pedido. pois nossos pratos podem esgotar de acordo com a demanda.
- O menu poderá sofrer alterações com aviso prévio, dependendo da disponibilidade de
ingredientes dos nossos fornecedores.
- Todos os alimentos são acondicionados em embalagens descartáveis próprias para
transporte e acompanham guia de instruções para aquecimento e finalização de cada item
selecionado para garantir o sucesso de sua recepção. Oferecemos também opções
congeladas para sua viagem.
- Pedidos poderão ser retirados com agendamento em nossa cozinha ou entregues mediante
taxa de entrega a consultar. Atendemos cidades do interior de São Paulo e litoral.
- Entregas e retiradas de Dia dos Pais serão agendadas previamente com número limitado.
- Valores dos pratos não incluem louças e serviço.
- Para locação de louças e baixelas indicamos a locadora D. Filipa (11) 3031-2999 |
www.dfilipa.com.br
- Forma de pagamento: 50% no ato do pedido através de transferência bancária ou PIX e 50%
dois dias antes da entrega/retirada. Pedidos serão confirmados somente após envio de
comprovante de pagamento.

FOUNDER S RESERVE

15 YEARS OF AGE

condição especial:

condição especial:

R$ 250,00/garrafa

R$ 368,00/garrafa

CARTA DE
VINHOS

Informações
- Os pedidos para o Delivery de Dia dos Pais vão até dia 03/08/2021.
- Antecipe seu pedido. pois nossos pratos podem esgotar de acordo com a demanda.
- O menu poderá sofrer alterações com aviso prévio, dependendo da disponibilidade de
ingredientes dos nossos fornecedores.
- Todos os alimentos são acondicionados em embalagens descartáveis próprias para
transporte e acompanham guia de instruções para aquecimento e finalização de cada item

Mazzei Poggio
Felino
Malbec
congeladas para suaBadiola
viagem.
- Pedidos poderão R$
ser retirados
ou entregues mediante
147,90com agendamento em nossaR$cozinha
147,90
selecionado para garantir o sucesso de sua recepção. Oferecemos também opções

taxa de entrega a consultar. Atendemos cidades do interior de São Paulo e litoral.

- Entregas e retiradas de Dia dos Pais serão agendadas previamente com número limitado.
- Valores dos pratos não incluem louças e serviço.
- Para locação de louças e baixelas indicamos a locadora D. Filipa (11) 3031-2999 |
www.dfilipa.com.br
- Forma de pagamento: 50% no ato do pedido através de transferência bancária ou PIX e 50%
dois dias antes da entrega/retirada. Pedidos serão confirmados somente após envio de
comprovante de pagamento.

San Marzano Tramari
Rosé
R$ 131,90

Leyda Reserva
Sauvignon Blanc
R$ 110,90

Sugestão de
Mesa Posta

Locação de louças: D. Filipa
(11)3031-2999
www.dfilipa.com.br

Informações
- Os pedidos para o Delivery de Dia dos Pais vão até dia
03/08/2021. Pedido mínimo R$ 250,00.
- Antecipe seu pedido. pois nossos pratos podem esgotar
de acordo com a demanda.
- O menu poderá sofrer alterações com aviso prévio,
dependendo da disponibilidade de ingredientes dos
nossos fornecedores.
- Todos os alimentos são acondicionados em embalagens
descartáveis próprias para transporte e acompanham guia
de instruções para aquecimento e finalização de cada item
selecionado para garantir o sucesso de sua recepção.
- Pedidos poderão ser retirados com agendamento em
nossa cozinha ou entregues mediante taxa de entrega a
consultar.
- Valores dos pratos não incluem louças e serviço.
- Para locação de louças e baixelas indicamos a locadora
D. Filipa (11) 3031-2999 | www.dfilipa.com.br
- Forma de pagamento: no ato do pedido através de
transferência bancária ou PIX. Pedidos serão confirmados
somente após envio de comprovante de pagamento.

FELIZ DIA DOS PAIS
Informações & Pedidos
(11) 3208-0767 | 3275-0618 | whatsapp (11) 99925-7045
www.ghee.com.br | delivery@ghee.com.br | @gheebanqueteria

