CARDÁPIO ESPECIAL – 2018
ENTRADAS
(porções para 6 pessoas)
Caponata de abobrinha e berinjela com passas e nozes 600g

R$ 85,00

Cuscuz a paulista com camarão e pupunha do Piavú

R$ 125,00

Cuscuz a paulista com sardinha e pupunha do Piavú

R$ 110,00

Salada verde com lascas de bacalhau e vinagrete de grão de bico

R$ 125,00

Salada verde com muçarela de búfala, manga, croutons, tomate cereja
ao pesto de laranja
Tortas individuais (Camarão, frango e palmito 2 de cada)

R$ 125,00
R$ 115,00

PRATOS QUENTES
(porções para 6 pessoas)

Abadejo grelhado ao molho Belle Meuniere
(Cogumelos Paris, alcaparras e tomate concasse)
Arroz de Pato ao molho de vinho do Porto com vagem francesa

R$ 380,00

Bobo de camarão (Camarões rosa médio)

R$ 390,00

Escalopes de filé mignon ao molho poivre vert

R$ 380,00

Moqueca Vegetariana (palmito pupunha, vegetais e cogumelos)

R$ 370,00

Nhoque de abobora com creme de lagostins flambados na cachaça
com pupunha do Piavú e taioba
Tender fatiado ao molho de mostarda Dijon e mel com abacaxi
caramelizado

R$ 390,00

R$ 380,00

R$ 380,00

ACOMPANHAMENTOS
(porções para 6 pessoas)
Arroz de Coco
Arroz Negro com amêndoas tostadas e damasco
Batatas bolinhas ao murro (Assadas com sal do Himalaia, azeite
extra virgem e ervas frescas)
Farofa de castanha Portuguesa
Farofa Natal (Cenoura, passas, castanhas e nozes)
Focaccia com sal grosso e alecrim
Lentilha vermelha com cebolinhas em Charlotte
Quinoa com passas e castanhas

R$ 95,00
R$ 120,00
R$ 80,00
R$ 110,00
R$ 80,00
R$ 45,00
R$ 95,00
R$ 115,00

SOBREMESAS
(porções para 6 pessoas)
Doce de banana com creme de baunilha e merengue italiano
Manjar branco com calda de ameixa de vinho
Mousse de maracujá com gengibre e pralinê de pistache
Sagu de coco com manga em cubos e pralinê de amêndoas
Torta de limão Siciliano com merengue italiano e confit de casca
de laranja
Torta fondant de chocolate com ganache

ENCOMENDAS:
12 3865-2846
contato@taiobagastronomia.com.br

R$ 110,00
R$ 110,00
R$ 110,00
R$ 110,00
R$ 110,00
R$ 110,00

RETIRADA:
Dia 24/12 e 31/12
até as 17h00

