DELIVERY

DIA DOS NAMORADOS
Ghee

Banqueteria

JANTAR A DOIS
harmonize sua experiência com
Champagne G.H.Mumm e vinhos selecionados Casa Lisboa

ENTRADA a compartilhar
(escolha 1 opção)

Petit terrine de cogumelos à provençal com areia de funghi.
Acompanha cracker de grana padano
OU
Burrata com tapenade de azeitonas, tomate confit e baby
rúcula. Acompanha focaccia artesanal

PRIMEIRO PRATO
Sorrentini de búfala ao perfume de limão siciliano e molho de
tomates frescos com manjericão

PRATO PRINCIPAL

(escolha 1 opção de prato por pessoa)

Salmão em crosta de lemon pepper e castanhas ao molho de
tangerina. Acompanha arroz de açafrão com portobello
OU
Escalope de mignon ao molho de vinho malbec com musseline
de mandioquinha

SOBREMESA
Mini terrine de chocolate belga com tuilles de amêndoas e
calda de frutas vermelhas

R$ 650,00

+ taxa de entrega

FONDUE A DOIS
harmonize sua experiência com
Champagne G.H.Mumm e vinhos selecionados Casa Lisboa

PRATO PRINCIPAL
FONDUE DE QUEIJO GRUYÈRE
Acompanhamentos:
Pão rústico | Crackers coração de parmesão
Cubos de filé mignon grelhado | Tomatinho sweet grape
Mini batatas à provençal | Cogumelo Paris grelhado | Brócolis grelhado

SOBREMESA
FONDUE DE CHOCOLATE BELGA
Acompanhamentos:
Morangos frescos | Uvas verde e rubi sem sementes
Mini churros coração | Mini waffers | Mini marshmallows | Mini brownie
Temos panela
de fondue
disponível
para compra
valor sob consulta

R$ 650,00 + taxa de entrega

PIC NIC A DOIS
harmonize sua experiência com
Champagne G.H.Mumm e vinhos selecionados Casa Lisboa

QUEIJOS & EMBUTIDOS
Brie | Emmental | Gorgonzola | Parma | Salame italiano

PÃES ARTESANAIS
Croissant | Baguete rústica | Grissinis

ACOMPANHAMENTOS
Manteiga | Mel | Geléia de frutas vermelhas

MIX DE NUTS
Castanha de caju | Castanha do Pará | Amêndoas | Nozes pecãn

CHIPS DE RAÍZES
FRUTAS FRESCAS & SECAS
Morangos | Uvas verde e rubi sem caroço e damasco

DOCES
Brownie de chocolate | Muffin de blueberry |
Pipoca de caramelo e flor de sal

BEBIDAS
Suco de abacaxi com capim santo | Acqua Panna

R$ 690,00

valor da champagne à parte

+ taxa de entrega

Celebre o Amor
Harmonize sua experiência com Champagne

Champagne G.H.Mumm
Cordon Rouge Brut
condição especial:

R$ 420,00/garrafa

Carta de Vinhos

Catena
Malbec
R$ 199,00

Alamos
Malbec Rosé
R$ 129,50

Le Fresnay Gran Reserva
Chardonnay
R$ 116,00

Primitivo
Torcicoda
R$ 298,00

Salentein Reserva
Pinot Noir
R$ 185,00

Chateau Bel Air
Bordeaux
R$ 179,00

Informações
- Os pedidos para o Delivery de Dia dos Namorados vão
até dia 08/06/2022.
- 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 NAMORADOS
Informações & Pedidos
(11) 3208-0767 | 3275-0618 | whatsapp (11) 99925-7045
www.ghee.com.br | delivery@ghee.com.br | @gheebanqueteria

