Coquetel Emiliano

CANAPÉS
FRIOS

QUENTES

PRATOS QUENTES

DOCES

Gaspacho de tomate
Vol au vent com creme mascarpone artesanal e cogumelos
Tartelete de truta defumada
Tartar de atum com citronette (molho a base de limão, azeite e salada
de ervas)
Tartar de filé mignon com mostarda francesa e queijo grana padano
Torrada com salmão defumado e ricotta a la ciboulette
Espetinho de mozarela com tomate e manjericão fresco
Bruschetta Mediterrânea com tomate, anchova e orégano fresco
Carolina recheada com gorgonzola italiana e nozes
Creme gelado de palmito
Mil folhas de queijo burrata e manjericão
Tartelete de foie gras
Ceviche Peruano
Salmão Marinado com trufa branca
Salpicão de polvo
Babaganuche no pão sírio
Creme de abóbora com mascarpone artesanal e biscoito amaretti
Sopa de tomate cereja com tartar de camarão
Tarte fine com mozarela de búfala e molho de tomate orgânico
Canapes de lingüiça toscana levemente apimentada
Arancini (bolinho de arroz com açafrão e mozarela de búfala)
Bruschetta com caponata
Mini Burguer de filé mignon com quiejo Gruyère e molho tartare
Bisque de lagostim
Kaftas (Espetinhos de carne de cordeiro com especiarias)
Camarão a milanesa com molho arrabiata
Bolinho de bacalhau
Chicken Satay
Ravioli de carne de vitela
Folhado de espinafre e queijo de cabra
Quesadilla de salmão e alcaparras
Risoto de aspargos com fonduta de parmesão
Nhoque com molho pesto e camarões
Penne á putanesca
Brasato al barolo com polenta
Cioppino (Frutos do mar a moda de Livorno)
Brownie com gotas de chocolate
Tartelettes de frutas
Mini quindim
Romeu e Julieta
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Brigadeiro
Mini éclair de chocolate
Mini strudel de maçã

DESCRIÇÃO

VALOR • 2HRS SERVIÇO

1

2 canapés frios • 2 canapés quentes

R$ 54,00

2

4 canapés frios • 4 canapés quentes

R$ 74,00

3

6 canapés frios • 6 canapés quentes

R$ 91,00

4

4 canapés frios • 4 canapés quentes • 1 prato quente ou 2 doces

R$ 100,00

5

6 canapés frios • 6 canapés quentes • 1 prato quente ou 2 doces

R$ 112,00

6

4 canapés frios • 4 canapés quentes • 2 pratos quentes

R$ 118,00

OPÇÃO





Para a inclusão de 2 doces, considerar um acréscimo de R$ 15,00 por pessoa;

Preços estabelecidos para 2 horas de serviço. 50% do valor serão cobrados para cada
hora extra solicitada;

13% de taxa de serviço sobre os serviços de Alimentos & Bebidas.

Marina Costa
Events Manager

T 11 3068 4393
F 11 3068 4397
eventos@emiliano.com.br
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