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Encomendas apenas pelo 3710-9700 

Cardápio Especial em Edição Limitada e Exclusiva para dezembro/2016 
Encomendas apenas pelo 3710-9700 com antecedência mínima de 48h  

 

* Cardápio válido para todo o mês de dezembro/2016 
* As encomendas para o dia 24/12 devem ser feitas até 19/12  

* As encomendas para o dia 31/12 devem ser feitas até 26/12  
 

Entradas, Confraternizações, Brunchs e ... tantas outras ocasiões! 
Terrine Envolta em Massa Folhada 
Nosso clássico Pâtè En Croûte, feito com cortes suínos da Graumans, Fígado de Galinha 
da Korin e Amêndoas Frescas Inteiras. 

R$ 130,00/kg 
3 tamanhos: petit,  
médio e grande 

Terrine Envolta em Presunto Cru 
Deliciosa e nobre, feita com cortes suínos da Graumans, Fígado de Galinha da Korin, 
Amêndoas Frescas Inteiras, Damascos Secos e Avelãs Inteiras. 

R$ 155,00/Kg 
3 tamanhos: petit,  
médio e grande 

Sandwich Cake  
De origem sueca, é uma releitura com camadas de pancake salgado, recheado com 
Tomates e Abobrinhas Assados, Frango ao Curry temperado com Ervas Frescas e 
cobertura de Chantilly Salgado feito em nossa Cozinha. 
 

R$ 155,00/Kg 
Serve até 15 pessoas 

Tamanho único 

Kit Desgustação das Mini Tortas Salgadas 
Para celebrar os amigos, especialmente neste mês, montamos este Kit Degustação com 
nossas Mini tortas mais pedidas: Bacalhau, Queijo de Cabra com Alho Poró, Cogumelos 
Frescos com Presunto Defumado, Quiche de 2 Presuntos com um toque de Mostarda tipo 
Dijon 
 

R$ 110,00 
20 mini tortas 

Saladas Especiais como Entradas, Pratos Principais e .... voe alto! 
 

Bacalhau com Grão de Bico 
Grão de Bico cozido no ponto ideal (al dente) com Bacalhau desfiado, temperados com 
Vinagrete à base de Vinagre de Xerez, Especiarias e Frutas Secas (Castanha do Pará, 
Damasco e Amêndoas). 
 

R$ 125,00/Kg 
Pedido mínimo 1kg 

Waldorf 
Tradicional no final de ano americano, esta é uma deliciosa salada com Maçãs, Uvas, 
Peito de Frango Defumado, Aipo e Nozes e molho à base de creme de leite fresco e 
Maionese feita em nossa Cozinha. 
 

R$ 95,00/Kg 
Pedido mínimo 1kg 

Pratos Principais, Pratos Únicos, Pratos Versáteis .... Uma Ceia Diferente! 
 
Arroz com Cordeiro e Frutas Secas 
Este arroz é uma receita antiga de família, que fizemos algumas adaptações. O Cordeiro 
é cortado “na ponta da faca”, temperado com Tomilho e Alecrim e cozido lentamente no 
Arroz com um mix de Especiarias. 
Castanhas e Frutas Secas Nobres Torradas dão um toque especial a este delicioso Arroz! 

R$ 160,00/Kg 
Pedido Mínimo 1,5Kg 

Filé com Sálvia 
Já tradicional de nossa Cozinha, escalopes de Filet Mignon são cozidos lentamente em 
um molho nosso cremoso à base de Creme de Leite Fresco, Sálvia Fresca e Vinho Branco. 

R$ 195,00/Kg 
Pedido Mínimo 1,5Kg 

http://www.laemcasacuisine.com.br/
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Arroz Lá Em Casa Cuisine D’Amis com Amêndoas Laminadas 
Para acompanhar o Filé com Sálvia, elaboramos o Arroz Lá Em Casa Cuisine D’Amis! Duo 
de Arroz Vermelho e Branco com gergelim preto, aromatizado levemente com Anis 
Estrelado. Para dar um toque crocante, Amêndoas Laminadas! 
 

R$ 85,00/Kg 
Pedido Mínimo 1Kg 

Sobremesas, Brunchs, Lanches Natalinos, Encontros .... e o quê a imaginação permitir! 
 

Bûche de Noël 
Tronco de Natal de Chocolate. Uma tradição francesa sempre presente nas festas de 
final de ano. É um pão de ló bem fininho, com uma ganache de chocolate belga 

Callebaut 70% cacau adaptada por nossa Cozinha. 
 

R$ 95,00 
Serve de 8 a 10 pessoas 

Bûche de Noël de Nozes 
Tronco de Natal com nozes e creme de chantilly feito por nossa Cozinha. Uma base 
com farinha de nozes e um creme de chantilly, com um leve toque cítrico de laranjas. 

Leve e delicioso! 
 
 

R$ 95,00 
Serve de 8 a 10 pessoas 

Fondant de Chocolate 

Nosso delicioso Fondant de Chocolate em uma linda versão especial de fim de ano! 
Um bolo que derrete na boca à primeira mordida! Feito com chocolate belga 

Callebaut 70% cacau! 
 

 

R$ 63,00 
Serve de 8 a 10 pessoas 

Torta Panacota com Geleia de Morangos 

Com inspiração na receita italiana, elaboramos uma receita com a base de massa 
crocante, uma camada de geleia de morangos, um farto creme tipo panna cotta com 
um toque de Limão. Lindamente decorada para esta época do ano!! Tudo, inclusive 

a geleia, é feito em nossa Cozinha! 
 

R$ 90,00  
Serve 8 pessoas 

R$ 120,00 
Serve 8 pessoas 

Presentes,  Amizade, Café da Tarde, Café da Manhã, Brunchs e tanto mais! 
Linha de Bolos e Biscoitos Natalinos com inspiração europeia! Viaje com os sabores! 

 
Bolo de Chocolate ao Rum e Canela  

Feito com chocolate belga Callebaut 70% cacau, canela, especiarias e um leve toque de 
rum. A forma do bolo vai junto com ele, em um delicado e charmoso embrulho, formando 
um presente ideal para esta época do ano! 
 

R$ 35,00 
(na forma de alumínio) 

Bolo Natalino 
Receita típica francesa, um verdadeiro cake com gengibre, nozes, cenouras e uma 
mistura de especiarias, lindamente decorado para o Natal!  
 

R$ 24,00 

(300gr) 

Cake Cítrico de Natal 
Com base de farinha de amêndoas, laranja e canela, este cake é delicioso em várias 
ocasiões, particularmente delicioso para acompanhar um chá! Decorado com motivos 
natalinos delicados! 
 

R$ 24,00 
(300gr) 

Biscoitos Natalinos na charmosa embalagem Panibois 
Biscoitos natalinos da região da Alsácia francesa e também da Alemanha, vários tipos e 
formas compõem um delicioso mix: limão, baunilha, água de flor de laranjeira, canela, 
gengibre, especiarias e outras surpresas! 

 
R$ 35,00 

(250gr) 
R$ 42,00 
(350gr) 
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