BUFE ESPECIAL DIA DAS MÃES DIA 12/05/2019:
ENTRADA: MESA DE FRIOS (servido em bufê)
Pães – Queijos – Frutas e Frios diversos.

Frios
Maionese Tradicional
batata, creme de maionese e temperos.

Cardápio do Bufê:
Quentes
Leitão à Pururuca
Salmão ao Molho e Alcaparras

Carpaccio Citronete

Salmão grelhado servido com molho de alcaparras

Laminas de carne crua temperada cortada em lâminas, salpicada

Filé Mignon a Forestier

com queijo, salsa e azeite de oliva.

filé mignon grelhado ao molho de vinho tinto com bacon, guarne-

Salada Havaiana

cido com cenouras e batatas noisetes

Cenoura baby, brócolis baby, palmito, couve-flor e frutas da estação.

Peixe a Belle Meunièri

Salada Waldorff com Manga

Filé de peixe grelhado guarnecidocom camarão, champignon,

Frango desfiado, uva passas, nozes, salsão, maçã, cenoura, nata, manga,

alcaparras e salsa.

creme de maionese e temperos

Pato ao Molho de Laranja

Ceviche de Salmão

pato assado e recheado ao molho de laranja

Salmão fresco cortado em cubos, envolvido em um molho espe-

Contrafile ao Molho de Ervas

cial, com toque de limão e vinho branco da uva Sauvignon Blanc)

Contra-filé grelhado, molho demi-glace, ervas.

Beef Tartar (Hacker Peter)
Salada Americana

Strognoff de Filet Americano
Arroz Branco
Risoto de Linguiça Blumenau

Mix de alfaces, agrião, rúcula, tomate seco, queijo,

arroz arbório, linguiça blumenau, creme de leite e parmesão

carne crua moída e temperada servida com pão preto alemão

crótons e e molho.

Penne ao Basilico e Pomodoro
Massa de grano duro, molho de tomate e manjericão fresco

Lazanha a Quatro Queijos
Batatas Douradas
Mini Batatas cozidas e douradas com Manteiga ao forno

Batata Frita
Bufê de Sobremesas: Pudim de Leite - Mousse de Chocolate - Torta Alemã - Torta de Pessego Torta Gelada - Sonho de Valsa - Torta de Laranja.
Sobremesa Diet: Mousse de Maracujá.
MÚSICA AO VIVO DECO DALPONTE.
Preço por pessoa : R$ 64,00 (Sessenta e quatro 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 e SALÃO DOURADO
Anexo o Layout do salão, as primeiras mesas serão reservadas no 50 Restaurante Bar, e conforme for
lotando o espaço transferimos para o salão dourado e posteriormente para a sala de jogos.

SERVIDO A PARTIR DAS 11h30
Reserva de mesa pelos telefones: (47) 3397-9737 / 3397-2748 / 3397-2593 / 9928-5158

