MENU - AVIAÇÃO EXECUTIVA
Café da manhã
Ovos mexidos
Omelete de ervas finas
Omelete de presunto e queijo
Ovos beneditinos
Ovos pochê
Iogurte grego
Iogurte grego de polpa de frutas diversos
Granola individual musli , corn flakes,
Seleção de frios (presunto cozido, salame, peito de peru, pastrame, lombo canadense,
rosbife)
Seleção de queijo (camembert, brie, gouda, gorgonzola, queijo mussarela, minas,
morbie saint paulin, emental ,gruyere, edam )
Seleção de mini pães (brioche , croissant, australiano, leite, Frances)
Bolos Caseiros (cenoura com chocolate, limão, chocolate,)
Seleção de geléias e mel (framboesa, jaboticaba, frutas vermelhas)
Saladas de frutas cortadas ou boleadas
Frutas fatiadas (mamão, melão Prince, morango ,melancia , uvas Itália e rubi)
Mimo de mamão papaia com frutas exóticas
Manteiga individual
Queijo processado individual
Cream cheese porção individual
Torradas Bauducco individual
Café ,chá diversos,chocolates , leite
Torradas preparadas pelo chef
Muffin de chocolate laranja limão

Mini sanduíches
Mini pão australiano com cream cheese com queijo brie, alface, rosbife, tomate
Mini pão de centeio com geléia de jaboticaba peito de peru e pastrame com alface e
tomate
Sanduíche de presunto de Parma com figo confitado
Sanduíche de mussarela de búfala com tomate seco e mini rúcula
Mini pão de milho com patê de ervas presunto cozido e queijo tipo reino cenoura e
alface americana
Mini pão ciabata com crêem cheese com salmão defumado alface e tomate
Sanduíches de Parma com geléia de damasco e queijo brie e rúcula
Sanduíches de mousse de folhas e foie gras com compota de frutas vermelhas
Misto quente
Hamburguer
Cheeseburger
Club sanduíches feito de pasta de (atum, cenoura, beterraba )

Brunch
Torta de atum
Torta de tomate seco com mussarela de búfala
Torta de palmito
Torta de legumes
Quiche lorraine
Quiche de queijo de cabra
Quiche de escarola
Quiche de cogumelos frescos
Quiche de alho porro
Quiches de salmão defumado

Massas
Penne ao molho branco com queijo

Fusili ao molho bolonhesa
Farfale ao molho pesto
Penne tricolor ao molho de manteiga de ervas
Rondele de camarão ao molho sugo com manjericão
Conchiglione ao molho branco e azeite de trufas brancas
Canelone ao molho rose com manjericão
Tagliatele ao coli de ervas
Porção de queijo ralado parmesão
Porção de queijo ralado grano padano

Cremes/Sopas
Legumes cremosa
Creme de palmito
Sopa de bouilabasse
Creme de abobora
Torradas e Croutons

Snacks
Empada de camarão
Esfiha fechado
Folhado de palmito
Pastel folhado de ricota

Risotos
De açafrão com parmesão
De cogumelos fresco
De tomate seco com queijo de mussarela de búfala
De tomate seco com rúcula

Saladas
Salada niçoise
Salada caprese
Salada melão com o presunto de Parma crocante
Saladas grega
Carpaccio de salmão defumado com cream cheese e molho de ervas com alcaparras
Salada ceaser
Salada completa de legumes
Salada de grão (feijão branco ,grão de bico, óleo de linhaça mini tomate seco e
mussarela de búfala
Saladas de folhas nobres

Pratos Principais (Almoço/Jantar)
File ao jus roti com batatas coradas e legumes ao vapor
File mignon recheado com molho provençal com tagliatele na manteiga com ervas
Carré de cordeiro com couscous marroquino e legumes árabes
File de pescada amarela ao molho bellemunier com tomate de ervas e batata recheada
Salmão grelhado com batatas gratinadas e arroz de brócolis
Bacalhau gratinado com queijo coalho batatas ao vapor e brócolis
Galeto assado ao limão e alecrim com risoto de parmesão
Peito de frango á cordon blue com mosseline de mandioquinha a arroz branco
Camarão na moranga com arroz basmati
Caçarolas de frutos do mar com farofa e arroz branco
Ensopado de frutos do mar
Frutos do mar grelhado com ervas finas
Camarão grande salteado com arroz branco
Coquetel de camarão no abacaxi
Porção de legumes
Porção de Arroz individual

Sobremesas
Creme brulée
Canudo folhado com creme de avelã
Pana cota de laranja com frutas vermelhas
Torta de limão
Pavê de frutas da estação
Cesta de chocolate com mouse de morango
Éclair de chocolate
Brownie com ganache
Flan de morango e pêssego
Cheesecake de frutas vermelhas
Mousse de maracujá com suspiro
Sorvetes hagen daz

Miscelâneas
Castanhas de caju
Amendoim diversos
Mix de castanhas
Petit four

Sucos, água, refrigerantes.

