
GHEE BANQUETERIA

Natal &  Réveillon
2021



Suas festas de fim de ano

começam aqui

Receba seus convidados em casa de forma fácil e prática

com as delícias que a Ghee Banqueteria apresenta esse ano

em seu Menu Especial de Natal e Réveillon. Uma seleção de

pratos feitos com muito carinho, a partir de receitas

originais e clássicas, que vão desde entradas, pratos

principais, acompanhamentos e sobremesas.

 

Bem v indo  à  no s s a  c o z inha



S e l e c i o n a m o s  n o s s o s  a p e r i t i v o s  f a v o r i t o s  p a r a  v o c ê

s e r v i r  a o s  s e u s  c o n v i d a d o s  a n t e s  d a  C e i a .  

Para R e ceber



1 -  Antepastos com 
seleção de pães artesanais
R$ 390,00

Relish de zucchini e nozes (250g)

Tartar de alcachofra com manjericão (250g)

Antepasto de brie com compota de peras (250g)

Burrata com pesto de manjericão (1 un.)

Pães: Focaccia (1 un.) | Grissinis (150g) | 

Pão placa de parmesão (250g)



Focaccia (1 un.) 

Grissinis (150g)

Pão placa de parmesão (250g)

Tartar de alcachofra com

manjericão (250g)

Antepasto de brie com

compota de peras (250g)

Burrata com pesto de

manjericão (1 un.)

 

 

Relish de zucchini

 e nozes (250g)



2-  Coquetel de camarão king
com aioli  rosé
(8 un.)

R$ 360,00



3- Túnel de parma com
bluecheese e baby rúcula
(20 un.)

R$ 160,00

4- Canapé de figo seco com
queijo de cabra e zátar
(20 un.)

R$ 160,00



5- Blinis com salmão defumado
e creme azedo
(20 un.)

R$ 200,00



E nt r a das



6 7

8 9

6- Salada de folhas com damascos assados, queijo boursin,
crocante de grão de bico e redução de vinho do porto
(1Kg)

R$ 230,00

7- Terrine de queijo de cabra com chutney de frutas vermelhas.
Acompanha pão placa de parmesão
(unidade -  aprox.  500g)

R$ 220,00

8- Terrine de campagne com pistache e compota de figos.
acompanha pão placa de parmesão
(unidade -  aprox.  500g)

R$ 220,00

9- Terrine de roquefort com peras carameladas. Acompanha pão
placa de parmesão
(unidade - aprox. 500g) 

R$ 220,00 

Especial Rèveillon

Especial Rèveillon



10

11 12

10- Cuscuz de camarão
(pequeno -  aprox.  1Kg)          (grande -  aprox.  1 ,8Kg)

R$ 380,00                      R$ 530,00
11- Brie em mil folhas com favo de mel e castanhas
(pequeno -  15cm)                  (grande -  25cm)

R$ 260,00                      R$ 330,00

12- Salada de lascas de bacalhau Gadus Morhua com lentilhas
de Puy, azeitonas pretas e mini cebola agridoce
(500g)                                              (1Kg)

R$ 200,00                                  R$ 320,00



P ri nci pais

13- Peru assado ao molho champagne, recheado com farofa
de brioche com nozes pecan, panceta, tâmaras e azeitonas
verdes. Acompanha maçãs, pêssegos e laranja quincan
(1  un.  aprox.  5Kg)

R$ 1 .300,00



14- Tender glaceado em mel silvestre ao 
molho de maçã, abacaxi e nectarina
(500g)                  (1Kg)

R$ 220,00         R$ 380,00         

15- Peru bolinha em seu próprio molho ao
perfume de tangerina e baby cenouras
(1  un.  -  aprox.  1Kg) 

R$ 380,00               



16- Bacalhau Gadus Morhua confit com
batatas, tomate tostado, brócolis e
azeitonas portuguesas
(1Kg) 

R$ 410,00                 



18

17

19

17- Robalo assado com crumble de pistache, 
alho poró defumado e velutè de limão siciliano
(1Kg) 

R$ 410,00

18- Tagliata de mignon na manteiga de sálvia e vinho rosé
(500g)                                            (1Kg)

R$ 270,00                     R$ 430,00        

19- Pernil suíno assado ao molho de grappa
(500g)                                            (1Kg)

R$ 210,00                                 R$ 350,00 



20- Porchetta pururuca recheada
com castanhas portuguesas 
e gremolata
(1 un. - aprox. 1.3Kg) 

R$ 490,00 

Especial Rèveillon



21- Tradicional Beef Wellington
com molho roti
(1  un.  -  aprox.  1 ,2Kg)

R$ 540,00         

Especial Rèveillon



22- Sorrentini de burrata 
com limão siciliano ao molho 
de tomates frescos e manjericão
(500g)               (1Kg)

R$ 175,00        R$ 290,00         

23- Panzotti de ossobuco
 ao suave bechamel de funghi
(500g)                (1Kg)

R$ 180,00        R$ 300,00         



24- Torta sablé de azeitonas 
com alcachofra e aspargos
(pequena -  15cm)      (grande -  25cm)

R$ 220,00             R$ 340,00         

Acompa n ha mento s



25- Torta folhada de pernil
(pequena -  15cm)         (grande -  25cm)

R$ 190,00                R$ 290,00         

26- Tornedor rosti de raízes 
au gratin de gruyère
(6 un.)              (12 un.)

R$ 110,00       R$ 180,00         



27

28 29

27- Farofa de brioche com nozes pecan, panceta, tâmaras e
azeitonas verdes
(500g)                    (1Kg)

R$ 90,00            R$ 150,00

28- Arroz de açafrão com amêndoas tostadas
(500g)                    (1Kg)

R$ 90,00            R$ 150,00

29- Arroz de lentilhas com cebola dourada
(500g)                    (1Kg)    

R$ 90,00            R$ 150,00



30- Triffle de Natal com compota de damascos,
savoiardi, creme anglaise, chocolate, 
cereja amarena e cookies
(pequena -  aprox.  1Kg)          (grande -  aprox.  1 ,8Kg)

R$ 250,00                       R$ 350,00         

Sobr e me sas



31- Torta comfort de maçã 
com blueberries
(pequena -  15cm)           (grande -  25cm)

R$ 180,00                 R$ 280,00         

32- Torta de chocolate belga,  amaretto
e crumble de cacau
(pequena -  15cm)          (grande -  25cm)

R$ 220,00                R$ 320,00         



33- Cheesecake de pistache com berries
frescas e coulis de frutas vermelhas
(grande -  22cm)

R$ 390,00         



34- Pecan Pie
(pequena -  15cm)          (grande -  25cm)

R$ 180,00                R$ 280,00         



35- Semifredo de dois chocolates e
castanhas ao coulis de laranja
(pequeno -  aprox.  500g)        (grande -  aprox.  1Kg)

R$ 180,00                        R$ 280,00         

36- Rabanadas
(6 un.)

R$ 70,00         



Sugestão
Ceia  Completa

Para 04 a 06 pessoas  |  R$ 1.800,00

Para 12 a 15 pessoas  |  R$ 4.600,00

 1 unidade de Antepastos com seleção de pães artesanais:                                          

1 unidade de Terrine de roquefort com peras carameladas. Acompanha pão placa de parmesão

1 kilo de Salada mescla de mini folhas com figos frescos, gorgonzola e noz pecãn. Acompanha molho redução

de balsâmico 

1 unidade de Brie em mil folhas com favo de mel e castanhas (grande)

1 unidade de Peru assado ao molho champagne, recheado com farofa de brioche com nozes pecan, panceta,

tâmaras e azeitonas verdes. Acompanha maçãs, pêssegos e laranja quincan

 1,5kilos de Tender glaceado em mel silvestre ao molho de maçã, abacaxi e nectarina

2 kilos de Sorrentini de burrata com limão siciliano ao molho de tomates frescos e manjericão

 1,5 kilos de Arroz de açafrão com amêndoas tostadas

1 kilo de Farofa de brioche com nozes pecan, panceta, tâmaras e azeitonas verdes

1 unidade de Pecan pie (grande)

1 unidade de Semifredo de 2 chocolates e castanhas ao coulis de laranja (grande)

12 unidades de Rabanadas

 Menu

       Relish de zucchini e nozes (250g)  |  Tartar de alcachofra com manjericão (250g) 

       Antepasto de brie com compota de pêras (250g)  |  Burrata com pesto de manjericão (1 un.)

Sobremesas:

1 unidade de Terrine de roquefort com peras carameladas. Acompanha pão placa de parmesão

500g de Tender glaceado em mel silvestre ao molho de maçã, abacaxi e nectarina

1 unidade de Peru bolinha em seu próprio molho ao perfume de tangerina e baby cenouras

1 kilo de Sorrentini de burrata com limão siciliano ao molho de tomates frescos e manjericão

1 unidade de Torta sablé de azeitonas com alcachofra e aspargos (pequena)

500g de Arroz de açafrão com amêndoas tostadas

500g de Farofa de brioche com nozes pecan, panceta, tâmaras e azeitonas verdes

1 unidade de Semifredo de 2 chocolates e castanhas ao coulis de laranja (grande) 

6 unidades de Rabanadas tradicionais 

 Menu

Sobremesas:



Pedidos através dos telefones (11)3208-0767 e (11)3275-0618                           

Os pedidos para o Natal vão até dia 13 de dezembro e Réveillon 22 de dezembro de 2021,

podendo encerrar antes de acordo com o limite de nossa produção. 

Valor mínimo de pedido R$ 600,00. 

O cardápio 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.

Retiradas de Natal: pedidos poderão ser retirados em nossa cozinha dias 23 e 24/12, de

acordo com a disponibilidade de horário, agendamento e limitadas por dia. 

Entregas de Natal: pedidos poderão ser entregues mediante taxa a consultar nos dias 23 e

24/12, de acordo com a região (bairro) e limitadas por dia. Atendemos cidades do interior

de São Paulo e litoral (sob consulta).

Entregas e retiradas de Réveillon serão agendadas previamente e realizadas no dia 30/12. 

Valores dos pratos não incluem louças e serviço. 

Forma de pagamento: 100% no ato do pedido através de transferência bancária ou Pix:

financeiro@ghee.com.br. Pedidos serão confirmados somente após envio de

comprovante de pagamento. Para pedidos acima de R$ 2.000,00, 50% no pedido e 50%

até dia 15/12/2021.

Para o período de festas de fim de ano de (17/12/2021 a 10/01/2022) não aceitaremos

pedidos do nosso menu fixo Gheelivery ou outros menus.

       Whatsapp (11)99925-7045   |   delivery@ghee.com.br

Informações

** As fotos dos pratos do catálogo de Natal e Réveillon da Ghee Banqueteria são ilustrativas e servem de inspiração

para a montagem de sua Ceia. Sugerimos ervas frescas, flores comestíveis, frutas e castanhas para compor a

montagem dos pratos escolhidos.  Não estão inclusos decoração e itens adicionais para composição dos pratos.

LEGENDA:

sem glúten sem lactose

https://wa.me/5511999257045


g.h.Mumm Cordon Rouge
  R$ 370,00 a garrafa            

Harmonize sua Ceia com
Champagne  g.h.Mumm



Mesa Posta por D.Filipa

Conheça o catálogo online: www.dfilipa.com.br

(11)3031-2999  |  @dfilipa

Rua Wizard, 540 - Vila Madalena

Complete sua Ceia com a locação 

de peças exclusivas da D.Filipa

https://www.dfilipa.com.br/


Décor por Lucia Milan

https://luciamilan.com/


Sugestão Kit Décor para 6 pessoas
Composição de galhos verdes

Pinhas
2 Arranjos médios
4 Mini pinheiros

6 Argolas naturais para guardanapo
4 Velas de parafina natural

R$ 1.000,00

Arranjo aéreo composto por verdes naturais
R$ 720,00

Guirlanda de Natal natural
(durabilidade de 7 dias)

R$ 360,00

Kit de Velas de parafina natural
R$ 80,00

Observações:
Pedidos de decoração de Natal são realizados diretamente com o

atendimento de Lucia Milan Flower Studio. Consulte também outras

opções de décor e arte floral.

(11) 3755-1329  |  www.luciamilan.com  |  @luciamilan

Entrega sob consulta e agendada somente com o

atendimento de Lucia Milan Flower Studio.  



Boas Festas

(11) 3208-0767 & (11) 3275-0618

Whatsapp (11) 99925-7045

delivery@ghee.com.br  |  www.ghee.com.br

@gheebanqueteria

Agradecimento especial a todos que
fizeram parte desse catálogo:

Produção: @chezpixu  |  Fotografia: @cacabratke

Peças e Louças: @dfilipa  |  Décor: @luciamilan e @samambaiafestas 

Champagne: @ghmumm

https://www.dfilipa.com.br/
https://luciamilan.com/


(11) 3208-0767  & (11) 3275-0618 |  Whatsapp (11) 99925-7045

delivery@ghee.com.br  |  www.ghee.com.br

@gheebanqueteria


