
BUFE ESPECIAL DIA DAS MÃES:

ENTRADA: MESA DE FRIOS (servido em bufê)

Seleção de Pães, Queijos , Frutas e Frios.

Cardápio do Bufê:

Frios Quentes

Maionese Tradicional Leitão a Pururuca

Batata, creme de maionese e temperos. Salmão ao Molho de Framboesas

Carpaccio Citronete Salmão grelhado ao molho de Framboesas

Laminas de carne crua temperada, queijo ralado, salsa e azeite de oliva Filé Mignon a Forestier

Salada Havaiana filé mignon grelhado, molho de vinho tinto com bacon, guarnecido 

Cenoura baby, brócolis baby, palmito, couve-flor e frutas da estação. com cenoura e batatas noisetes

Salada Waldorff com Manga Frango a Mediterrâneo

Frango desfiado, uva passas, nozes, salsão, maçã, cenoura, nata, manga, Filé de peito grelhado, molho de vinho branco, guarnecido com ce-

creme de maionese e temperos bolinha holandesa e azeitonas recheada.

Salada Americana de Folhas Nobres ao Aceto Peixe a Siciliana

Mix de alface, agrião, rúcula, tomate cereja, lascas de Filé de peixe grelhado guarnecidocom tomate cereja, azeitonas 

parmiggiano, molho a base de aceto. e ervas.

Beef Tartar (Hacker Peter) Strognoff de Filet Americano

carne crua picada e temperada, servido com pão preto alemão Arroz Branco

Abobrinhas Confitadas Risoto de Pera com Gorgonzola

Salada Siciliana de Folhas com Chutney de Manga arroz arbório, arroz uncle bens, caldo de frango, curry,

 gorgonzola, pêra, creme de leite e queijo parmesão.

Penne ao molho Funghi

massa de grano duro, molho de cogumelos e tomates secos.

Lasagna a Bolognese

Purê de Maçãs

Batatas Douradas

mini batatas de forno na manteiga.

Batata Palha

Batata Frita

Bufê de Sobremesas: Pudim de Leite - Mousse de Chocolate - Taça Crocante de Morangos - Cassata de 

Frutas - Pavê de Coco e Abacaxi - Mousse Rosado - Torta Gelada

Sobremesa Diet: Cheese Cake de Damascos.

Preço por pessoa : (Setenta e nove reais).

Crianças de 0 a 4 anos não pagam.

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

R$ 79,00



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 12h00

Reserva de mesa pelos telefones: (47) 3397-9717 / 3397-2748 / 3397-2593


