
CARDÁPIO DE ALMOÇO ESPECIAL ABERTURA DA PISCINA

06 DE NOVEMBRO DE 2021 "50 RESTAURANTE BAR":

Cardápio do Bufê:

Frios Quentes

Maionese Tradicional Salmão Tropical

Batata, creme de maionese e temperos. filé de salmão grelhado com molho de maracujá e leite de coco.

Salada Mista Contrafile ao Molho Ervas e Pimenta Rosa

Mini legumes; frutas naturais; frutas em compota. Contra-filé grelhado,, molho demi-glace, vinho tinto, ervas aromáticas 

Salada de Folhas Nobres ao Aceto e pimenta rosa

Mix de alface, agrião, rúcula, tomate seco, queijo, Frango a Mediterraneo

crótons e e molho. filé de peito grelhado, molho de vinho branco, guarnecido com cebo-

Salada de Rúcula com Agrião e Morangos ao Creme linha holandesa e azeitonas recheadas

Tomates a Bologna Tilapia A Belle Meuniéri

Carpaccio Citronete filé de peixe grelhado, guarnecido com camarão, champignon, alcapar-

Laminas de carne crua temperada cortada em lâminas, salpicada ras e salsa

com queijo, salsa e azeite de oliva. Strognoff  de Filet Americano

Salada Waldorff

frango desfiado, uva passas, nozes, salsão, maçã, cenoura, nata, Arroz Branco

creme de maionese, temperos Risoto a Milanese

arroz arbório, caldo de frango, vinho branco, açafrão, manteiga, vinho 

branco e temperos).

Penne ao Basilico e Sechi

massa de grano duro, molho de tomate seco, manjericão e azeite de 

oliva

Batata Soutê

mini batatas cozidas, guarnecida com salsa na manteiga.

Batata Palha

Batata Frita

Bufê de Sobremesas: Pudim de Leite - Pave de coco e Abacaxi - Taça de Morango ao Creme - Sagu vinho

Torta Gelada de Sorvete ao Ganache.

Sobremesa Diet: Cake de Damascos.

Preço promocional por pessoa : (Quarenta e sete reais).

Crianças de 0 a 4 anos não pagam.

Crianças de 5 a 9 anos pagam 50% do valor.

Nota: Não está incluso o valor referente as bebidas que serão cobradas individualmente

Obs: Cobramos taxa de serviço do garçom 10% sobre o valor total da alimentacao e bebidas.

LOCAL: 50 RESTAURANTE E BAR SERVIDO A PARTIR DAS 11h30

Reserva de mesa pelos telefones: (47) 3397-9737 / 3397-2748 / 3397-2593 / Whatsap: 9975-2295

R$ 47,00


