Cardápio de Encomendas 2018
Salgados Especiais: R$ 150,00 (o cento)
Entregues em CAIXAS CASA ROCCIA
●
●
●
●
●
●
●
●

Canapés de camarão com limão siciliano,
Canapé de gorgonzola com geléia de morango
Canapé de Parma com geléia de damasco
Canapés de tomate seco
Folhado de gorgonzola com cebolas carameladas
Crostine de queijo Brie com damasco
Tartelette de gergelim com camarão ao gengibre
Cannoli de bacalhau e pó de azeitonas pretas

Salgados Tradicionais: R$ 100,00 (o cento)
Entregues em CAIXAS CASA ROCCIA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coxinha
Camarão empanado
Empada de camarão
Pastel de queijo do reino
Pastel de carne com açúcar
Pastel de limão siciliano
Empada de frango ao funghi
Espetada de salmão com catupiry
Pastel de forno de queijo
Pastel de forno de frango
Empada três queijos
Ravióli de forno de camarão e shitake

FingerFoods: R$ 8,50 unidade

Entregue em PEÇAS DESCARTÁVEIS EM ACRÍLICO
●
●
●
●
●
●

Brandade de bacalhau com batatas doces e azeite de cogumelos e azeitonas
Saladinha de rúcula com berinjelas defumadas, crispis de Parma, mussarela de
búfala e vinagrete de laranja e mel.
Ceviche de frutos do mar com limão siciliano e capim santo
Salada de pera assada com gorgonzola e camarões
Salada de quinoa com roastbeef
Salada de couscous marroquino com bastão de salmão

Saladas(1kg servem 08 pessoas)
●
●
●
●
●

Salada
Salada
Salada
Salada
Salada

de
de
de
de
de

frango defumado – R$ 87,00
bacalhau com grão de bico e pesto de azeitonas pretas– R$ 87,00
camarão tradicional - R$ 106,00
lentilhas com legumes e camarão – R$ 87,00
arroz vermelho e polvo ao vinagrete de laranja – R$ 100,00

Pratos de camarão: servem

08 pessoas ( 400g de camarão + 600g de molho)
02 EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE 1Kg
● Ao molho de champanhe e presunto de Parma – R$ 160,00
● Ao molho de queijos - R$ 160,00
● Ao molho de gorgonzola e damasco - R$ 160,00
● Camarão a Espanhola (marinado em ervas e vinho ) - R$ 160,00

Pratos Tradicionais
●

Peru fatiado - R$ 350,00 (serve até 20 pessoas)
Acompanha
- Farofa de nozes carameladas
- Fios de ovos e brioches

●

Tender fatiado e assado com especiarias e mel – R$ 230,00 (serve até 10 pessoas)
Acompanha
- Frutas secas aceboladas
- Fios de ovos e brioches

●

Presunto assado especial – R$ 180,00 (serve até 10 pessoas)
Acompanha
- Frutas secas aceboladas
- Fios de ovos e brioches

Acompanhamentos Extras- valor de cada acompanhamento extra – R$ 50,00
●
●
●
●

Farofa de nozes carameladas (500g)
Fios de ovos e brioches (400g e 20 und brioches)
Maçã ao forno recheado com marrom glacê (6 porções)
Arroz com amêndoas

Pratos de Pescados (servem
●
●

até 8 pessoas)

Bacalhau fresco em camadas de maçãs assadas e molho bechamel- R$ 250,00
Salmão marinado em ervas com buquê de legumes – R$ 280,00

Pratos c/ Filé Mignon – servem
●

até 08 pessoas ( 400g de filé + 600g de molho)

Escalopes - R$ 130,00

Molhos :
- Vinho com maçã
- Madeira
- Queijos
- Cogumelos (shitake , funghi e paris)

Massas Recheadas
02 EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
Kit 50 un R$ 150,00
Kit 100 un R$ 300,00
●

Ravióli de mussarela com nozes

●
●

Ravióli de bacalhau
Ravióli de salmão

Molhos :
-3 Queijos
- Gorgonzola e damasco
- Tomate pelati com manjericão

Tábuas de Frios
Servidas em ESPELHOS JÁ INCLUSOS
Pequena – R$ 150,00 – 1 Kg de frios e queijos (serve 08 pessoas)
Grande – R$ 220,00 – 2 Kg de frios e queijos (serve 20 pessoas )

Doces Especiais:
CAIXAS CASA ROCCIA
R$ 3,50 a unidade
● Morango e champagne
● Limão siciliano e papapoula (Trufa)
● Oreo e doce de leite
● Pipoca
R$ 3,00 a unidade
● Tortinha de chocolate com geleia de morango
● Tortinha de banana
● Roccas (Caixinha de chocolate meio amargo recheadas com amêndoas
carameladas e cobertas com chocolate ao leite)
R$ 2,50 a unidade
● Bombom de caramelo
● Tropical de abacaxi
● Tortinha de goiaba
● Tortinha de limão c/ suspiro
● Beijinho com flocos de arroz

Doces Tradicionais:
CAIXAS CASA ROCCIA
R$ 2,00 a unidade
● Brigadeiro na raspa
● Crocante na castanha
● Beijinho
● Casadinho

Tortas Gourmet:( serve mais de 20 fatias ) aprox. 3kg – R$ 180,00
Entregues em CAIXAS CASA ROCCIA
●
●
●
●
●

Chocolate
Morangos
Brownie
Nozes
Crocante

