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ENTRADAS
Tarte de queijo com tomilho l imão                                                      

Terrine de queijo de cabra com parma e abricot

  (24cm - aprox. 15 fatias)   

Folhado de creme de cebola ao vinho branco com gruyère                                               

Folhado forestier (mix de cogumelos)                                                 

Folhado de bacalhau                                                                                                     

Napoleon com figos, creme de dolce gorgonzola    

  com nozes e abricot                                                                                                    

PRINCIPAIS
Chester recheado com maçã, molho quente de mostarda 

  anciénne, acompanhado de batatas baby rústicas (aprox. 4kg)                      

Costelinha de porco roti com molho de romãs, acompanhado

  de ameixas carameladas com alecrim (12 pessoas)                        

Peito de peru em manteiga de ervas com sicil iano    

  (fatiado - 12 pessoas)                                                                   

Médail lons flambados com conhaque, sauce au poivre vert   

  (12 unidades)                                                                             

Sobrecoxas de pato com groselhas e framboesinhas   

  (12 unidades)                                                                              

R$ 180
R$ 230
 
R$ 180
R$ 200
R$ 250
R$ 260

R$ 750
 
R$ 590
 
R$ 490
 
R$ 590
 
R$ 510
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MOLHOS 
Pimenta agridoce                                                                           

Mirti lo                                                                                             

Framboesas                                                                                     

Sauce gribiche (maionese, pepinos, alcaparras, ovo e salsa)       

ACOMPANHAMENTOS
Arroz com açafrão e amendôas (kg)  

Farofa com ervas frescas, cebola e nozes (kg)

Purê de maçãs com gengibre e sicil iano (kg)

Cenoura vichy (12 pessoas)
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R$ 85
R$ 95
R$ 90
R$ 98

450ML

R$ 180
R$ 95
R$ 180
R$ 310

SOBREMESAS
Cheesecake de framboesas

Rocambole de laranja

Bolo Inglês Integral com Frutas Secas

  (29cm - aprox. 18 fatias)

Tarte normande com maçãs

Gelado de chocolate com nozes e pistache

  (24cm - aprox. 15 fatias)

 

R$ 180
R$ 150
R$ 160
 
R$ 190
R$ 210



PARA QUE TUDO SAIA PERFEITO
Encomendas serão aceitas somente até às 16h do dia 17/12/2019 (terça-feira)

 

Ao fazer suas encomendas já deixe agendado o dia e horário que serão

retiradas as mesmas

 

As entregas serão feitas no SUZANNE MARIE entre os dias 22 (domingo), 23

(segunda) e 24 (terça) de Dezembro, entre 9h e 18h

 

Todos os produtos serão entregues em embalagens descartáveis, não

aceitaremos pratos de clientes

 

Util ize nosso e-mail (encomendas@suzannemarie.com.br) ou WhatsApp (51 9626

5381) para fazer seus pedidos

 

Mais escolhas na nossa Boutique (www.suzannemarie.com.br)

 

Se tiver dúvidas, estamos disponiveis para orientar e garantir que sua Ceia

brilhe!

 

Para sua Ceia de Fim Ano, temos sugestões de pratos congelados, entre em

contato conosco.
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PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NO ATO DA RESERVA OU EM DINHEIRO

suzanne marie restaurant

rua tobias da silva, 304

moinhos de vento

51 3023 4549

 


