RESTAURANTE CASCUDO

CARDÁPIO A LA CARTE

Couvert
Pão caseiro, berinjela, abobrinha e manteiga

R$ 6,50

Entrada
Caldo do dia (sugestão do Chef)

R$ 23,00

Alface americana e rúcula, palmito, tomate cereja, crouton e lascas de parmesão

R$ 29,00

Salada de alcachofra com bacalhau ao molho pesto

R$ 32,00

Mix de folhas verdes, queijo coalho e banana frita ao molho bergamota

R$ 34,00

Prato Principal
Carnes
Pernil de Cordeiro ao vinho, batata sautê, brócolis, arroz branco e banana a dor

R$ 82,00

Maminha ao molho madeira ou páprica, batata sautê, brócolis, arroz e banana a dorê

R$ 69,00

Filé flambado com conhaque e pimenta negra ou madeira com gratinadas

R$ 78,00

Escalope de filé mignon com talharim com molho de tomate ou molho de queijo

R$ 62,00

Peixes
Bacalhau em postas com batata portuguesa, cebola, tomate (no azeite e alho)

R$ 89,00

Medalhão de salmão ao molho de maracujá ou ervas risoto de abobrinha

R$ 72,00

Camarão flambado no conhaque acompanha risoto no molho com curry e uva

R$ 94,00

Talharim no limão siciliano com alcachofra e camarão

R$ 72,00

Massas
Raviolone de espinafre recheado com mussarela ao molho de tomate

R$ 48,00

Meia lua recheado com pêra e gorgonzola ao molho de manteiga e salvia

R$ 45,00

Nhocão recheado com carne seca ao molho de tomate

R$ 48,00

Aves
Filé de frango parmegiana, arroz e fritas

R$ 54,00
Infantil

Peito de frango, batata frita, arroz, feijão preto

R$ 30,00

Filé mignon, batata frita, arroz, feijão preto

R$ 34,00
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RESTAURANTE CASCUDO

TEMPORADA DE FONDUE 2017
COUVERT
Pão caseiro, berinjela no azeite, abobrinha marinada e manteiga
ENTRADA
Caldo do dia – sugestão do Chef
FONDUES
CARNE NA CHAPA
Com 3 molhos (Rodeio, tártaro e vinagrete), alho frito, legumes e batata inglesa
QUEIJO
Com pão italiano e palito parmesão
CHOCOLATE
Com Frutas frescas, marshmallow, farofa doce, bolo
PACOTES
1) COUVERT, ENTRADA E FONDUES CARNE

OU

QUEIJO E CHOCOLATE

2) COUVERT, ENTRADA E FONDUES CARNE, QUEIJO E CHOCOLATE

R$ 190,00 O CASAL

R$ 240,00 O CASAL

SOBREMESAS
Torta de chocolate com calda de chocolate e sorvete de creme

R$ 26,00

Creme de papaya com cassis

R$ 22,00

Torta de paçoca com chocolate e sorvete de creme

R$ 26,00

Banana flambada na calda de laranja e licor com
sorvete de creme, farofa e calda de chocolate

R$ 22,00

Menu degustação (mousse de limão, brownie, mousse maracujá
com chocolate, e cream cheese com calda de amora)

R$ 30,00

Frutas frescas da época

R$ 14,00

Fondue de chocolate (para 02 pessoa )

R$ 70,00
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