em casa

Rua Elias Ramos de Araujo, 192, Cruz da Almas, Maceió, Alagoas
contato@tatianabrasil.com.br
82 9 8844 0172

FINGER FOOD
Bem casado camarão
Mini crepe de frango catupiry
Canapé de roquefort com castanha
Canapé de provolone
Canapé de caviar
Mini quiche de roquefort com geleia de pimentão
Mini quiche de provolone com geleia de damasco
Vol au vent de alho poró com bacon
Pão sírio de carne do sol com natas
Mini quiche de bacalhau
Mini quiche de camarão
R$ 160,00 (100 unidades)
(Pedido mínimo de cada sabor: 50 unidades)

CONGELADOS
Coxinhas com raspas de limão siciliano
Risole de provolone
Bombom de catupiry com alho poró e bacon
R$ 160,00 (100 unidades)
(Pedido mínimo de cada sabor: 50 unidades)

Camarão empanado no cream cheese – 2,50 (unidade)
Harumaki de camarão – 2,50 (unidade)
Tempurá de camarão – 2,50 (unidade)

TERRINE
Terrine carne do sol com natas e banana frita
R$ 130,00

FILÉ
Opções de molhos: amora, mostarda de Dijon, funghi, vinho e gorgonzola
R$ 190,00 (Peça inteira)

PERNIL DE CORDEIRO ASSADO EM FORNO LENTO
COM VINHO E ERVAS
R$ 250,00 (Peça inteira)

CAMARÃO VILA FRANCA
Gratinado com molho de queijo
R$ 210,00 (sugestão para 6 pessoas)

BACALHAU
Com natas – batata em palitos rústicos, cebola, lascas de bacalhau e
creme de natas.
Português – batata em palitos rústicos, cebola, azeitona preta, lascas
de bacalhau, pimentão vermelho e amarelo e creme de natas.
R$ 190,00 (sugestão para 6 pessoas)

PENNE, FUSILLI OU FARFALE
Ao molho de queijo montanhês
Ao molho de queijo gorgonzola
Com pesto de ervas, cebolas douradas e creme de leite
R$ 80,00 (sugestão para 6 pessoas)

ARROZ
Com castanha
Com alho dourado
Com champagne
Com brócolis
R$ 60,00 (sugestão para 6 pessoas)

MASSAS RECHEADAS
Lasanha à bolonhesa – 170,00
Lasanha de camarão – 210,00

MOLHOS PRONTOS
Bolonhesa – 75,00
Bolonhesa com creme de leite e funghi – 80,00
Quatro queijos – 75,00
Sugo – 70,00

LANCHES
Hambúrguer artesanal – 7,00
Maionese caseira – 5,00

DOCES
Brigadeiro com amêndoas
Brigadeiro com avelã
Brigadeiro com chocolate belga
Brigadeiro com pistache
Brigadeiro de alecrim
Brigadeiro de caramelo
Brigadeiro de champagne rosé
Brigadeiro de limão siciliano
Brigadeiro de manjericão
Canapé de biscoito com doce de leite e coco queimado
Canapé de brigadeiro com pó de ouro
Mesclado com Nutella
R$ 180,00 (cento)

Proﬁteroles – 18,00 (unidade)
Churros – 7,00 (unidade)

CHOCOLATES BELGAS
Ao leite
Branco
Recheios: doce de leite, doce de leite com coco queimado, mousse
de leite condensado, ganache, champagne rose, maracujá, limão,
cupuaçu, amora, ganache com praliné, caramelo com ﬂor de sal.
R$ 300,00 (cento)
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