
Descomplique a Ceia ! 
  

 Natal é magico! Elaboramos pratos simples, cheios de tempero e afeto brasileiro.  
 Faça já sua encomenda. 

Pão artesanal de azeitona e parmesão  - 08 porções (01 bengala)  ----------------R$24,00

Rosbife de lagarto ao vinagrete - 06 porções (400 gramas)  -------------------------R$55,00

Brusqueta da Vó Hilda. Polenta assada com duas coberturas: 
caprese e cogumelo com alho-poró. - 06 unidades  -----------------------------------R$46,00

Para beliscar antes da ceia:

Entradinhas:

Bolo Suflê de palmito (sem glútem) 12 a 14 fatias  --------------------------------------R$75,00

Salada de grão de bico com bacalhau  - 04 a 05 porções(350 gramas)  ----------R$69,00

Assados, acompanhamentos e outros pratos:

Lombinho com cebolas e batatinhas  - 04 a 05 porções(500 gramas)  ------------R$53,00

Farofa da Dinda - bacon, linguiça calabresa, cebola, ovos e banana-da-terra
04 a 05 porções (500 gramas)  --------------------------------------------------------------R$35,00

Costelinha suína - Assada lentamente. Acompanha molho de manga(a parte) 
04 a 05 porções  ---------------------------------------------------------------------------------R$79,00

Escondidinho de batata ou mandioquinha, recheado com mix de cogumelos reduzidos
no vinho do porto -  04 a 05 porções(700 gramas)  -------------------------------------R$69,00

Arroz com lascas de bacalhau, especiarias, cebolas caramelizadas e uva itália 
05 a 06 porções  ---------------------------------------------------------------------------------R$95,00

Sobremesas:

Bolo de laranja com calda de chocolate belga e flor de sal  - 12 a 14 fatias  -----R$97,00

Bolo de cocada (sem glútem)  - 12 a 14 fatias  -------------------------------------------R$83,00

Sorvetes artesanais. Sabores: canela e gengibre  - 17 bolas (pote 02 L)  --------R$29,00

Arroz cremoso com doce de leite, castanhas e rapas de limão 
08 a 10 porções (800 gramas)  --------------------------------------------------------------R$39,00

"INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Todas as encomendas deverão ser feitas até o dia 20/12, 
através do telefone: 3675 7336 / 944 612 767 ou e-mail: alessandra@hildabotequim.com.br
AS ENTREGAS SERÃO REALIZADAS NO DIA 24/12 das 13h às 15h
e deverão ser retiradas pelo cliente.

*Aproveite também nossa promoção de Espumantes e 
Vinhos Rose com 30% de desconto (oferta válida em dezembro/18) 

*Encomendas serão confirmadas mediante pagamento de 50% do pedido no ato da reserva.
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