
Cardápio de Natal



Antespastos Frios  porções médias para 10 pessoas

• Seleção de queijos: gorgonzola com peras ao vinho / parmesão 
da Serra da Canastra com castanhas do Brasil pralinadas / brie 
com caramelo de mirtilos (acompanha pães)

• Mix de canapés IN BOX: wrap de camarão & legumes na folha de 
arroz / vou-au-vent recheado com salpicão de frango defumado 
e crocantes de pancetta / chapati com boursin e ovas brasileiras 
/ lichia recheada c/ patè de foie e morango / rolinho de rosbife e 
creme tártaro ) 40 unidades

• Mix de 'verrines' IN BOX: tartare de salmão gravlax sobre brunoise 
de pepino japonês / salada de quinua & vegetais / croquetes de 
carne trufados com creme de mostarda / guacamole coberta com 
tomatinhos ao vinagrette e camarões (24 und)



• Pernil defumado em fatias (700g) com chutney de laranja da 
terra, fios de beterraba e farofa de feijão verde com baru

• Salada de bacalhau (1kg) com tomates defumados, grão de bico, 
azeitonas pretas e azeite virgem

• Atum em crosta de gergelim (600g) ao molho de pimentão 
vermelho defumado & páprica, acompanha chips de legumes

• Rocambole de camarão & alho-porró (15 fatias)

• Terrine de canard & foie gràs (500g) com compota de frutas do 
bosque (acompanha pães)

• Strudell de cogumelos e queijo gruyère ( 1und)

• Veggie - Horta de legumes em terra de pão e azeite aromatizado 
(aspargos, cenouras, cogumelos paris, ervilha torta, brócolis 
chinês e rabanete)  (1 caixinha)



Pratos Principais  porções em médias para 10 pessoas

AVES E CARNES 
peso da carne in natura

• Peru ao forno (3kg) recheado com farofa de banana da terra, 
frutas frescas, fios de ovos e molho cítrico

• Lombinho confitado (2kg) ao molho de jabuticaba acompanhado 
cuscuz de erva doce, laranja e castanha de caju

• Carrê de porco (2,5kg) cozido à baixa temperatura ao molho 
de vinho e cebolinhas carameladas, acompanhado de gratin de 
mandioquinha e queijo emmenthal (em mini vasilhas)

• Porchetta – lateral do leitão desossado, enrolado e recheado 
com pancetta e ervas frescas, assado na brasa, acompanhado de 
batatas coradas e molho da própria carne



• Pernil de cordeiro baby sem osso (1,5kg) ao molho de vinho 
acompanhado de muffins de funghi

• Filé Wellington (1,5kg) à moda do Bouquet garni – envolto em 
trifolati de cogumelos, bacon e massa folhada,  acompanhado de 
molho de vinho cremoso, tomatinhos e cenouras baby

PEIXES, CAMARÃO E OUTROS em pirex

• Robalo (1,5kg) com crosta de côco, limão & gengibre ao beurre 
blanc

• Posta de bacalhau (2kg) envolta em presunto parma sobre purê 
de mandioquinha

• Curry de camarões (48unid. médios) - creme levemente picante 
ao curry tailandês com aspargos, tomatinhos e cenouras



• Arroz de pato e paio

• Papelotes de berinjela recheados com ricota, espinafre, 
mussarela de búfala e castanha do pará

MASSAS

• Conchas recheadas com queijo brie e camarão flambado ao alho-
porró, molho suave de queijo e lâminas de amêndoas (30 und)

• Tortelli (36 und) de queijo cremoso ao molho de tomates cassé 
e manjericão

• Rondelle de queijo cremosa (60 und)

• Raviolone de queijo brie ao molho cremoso de funghi (36 und)



• Nhoques de abóbora com ragu de cordeiro

• Nhoques de milho verde ao molho de gorgonzola

Sobremesas porções médias para 10 pessoas

• Bolo Natalino de pão de mel com recheio de brigadeiro de frutas 
vermelhas, cobertura de chocolate branco e biscoitos de Natal

• Tronco de Natal nevado (com chocolate branco)

• Mini peras ao vinho(12 und) glaçadas ao chocolate e lâminas de 
pistache sobre fatias de laranja carameladas

• Brigadeirão de chocolate & nozes com calda de cerejas



• Trio de verrines IN BOX – espuma de doce de leite com crocante 
de castanha de caju e perfume de café / pannacotta coberta com 
compota de frutas vermelhas /  espumone de amêndoas (24und)

• Mix de bombons IN BOX – morango / brigadeiro de caramelo 
empanado na paçoquinha / coração rendado de maracujá / cereja 
ao maraschino (40und)

In Box kids formato IN BOX (caixa montadas)

• IN BOX kids salgado: mini cheeseburguer / coxinha de frango 
com catupiry / pão de queijo recheado com presunto e queijo (34 
und) 

• IN BOX kids doce: palha italiana / gelatina arco-íris / brigadeiro 
p&b / mousse de maracujá (24 verrines)



Apresentação
- Todos os pratos são montados e entregues em vasilhame à escolha do bufê, que pode ser de prata, 
vidro, porcelana ou outros, e deverá ser devolvido até 3 dias.
- Alguns itens podem ser entregues em embalagens descartáveis para que sejam finalizados e/ou 
aquecidos no momento adequado
- Acompanha instruções do 'modo de servir'

Encomendas
- Podem ser realizadas através de contato telefônico (31)3465-0101 
ou por e-mail comercial@bouquetgarni.com.br
- Serão aceitas até o dia 12/12/2015 às 17h.
- Consulte nossas taxas de entrega

Forma de pagamento
- Dinheiro, cheque ou cartão (crédito)


