


Cardápio de Férias
Disponíveis na nossa Butique

Congelados
- canelinhas de leitoa / ´stinco`
peças com cerca de 500g
- Patè de Campagne (terrine de carne de porco)
- salmão tipo Gravlax em fatias
- camarões ao catupiri envoltos em massa phillo 
- bombons de frango aromatizados com limão
- empadas de bobó de camarão
- bombons de tender com abacaxi
- croquetes de carne trufado
- bolinha de alho-porró
- raviolli de queijo cremoso
- rondelle de queijo com molho
- molho de tomates casse e manjericão

Gelados
- tomates confitados ao azeite, alho e 
manjericão
- ´mostarda de frutas` picante
- conserva de raiz forte

Empório
- azeite português 0,1% de acidez – gf de 
500ml
- açafrão da terra em pó / puro – pote de 20g
- pasta de curry tailandês – sachê de 20g
- ´palm sugar` - pote de 454g
- galangal seco – pacote de 20g
- suco de uva orgânico Valduga
- tinta de lula - pote de 20g
- feijão moyashi - 1kg



Nossos  InBOX
Verrines salgadas – 24 unidades/08 de cada sabor
- tartare caprese com pesto de rúcula
- salada de frango & nozes sobre mousse de aipo
- trio de grãos, caviar de berinjela e queijo de cabra cremoso

Verrines doces – 24 unidades/08 de cada sabor
- mineira em camadas: goiabada, creme de queijo, doce de leite e queijo canastra 
- compota de frutas vermelhas, mini suspiros e chantilly 
- mousse de maracujá coberta com ganache de chocolate meio amargo

Canapés – 48 unidades/12 de cada sabor
- profiterole com ovo de codorna, flor de salmão e cream cheese
- bruschetta com gorgonzola, mel trufado e castanha pralinada
- cestinha de chapatti com ´fish cake` e creme de coentro
- mini batata recheada com rosbife e creme de raiz forte

Kids salgado - 34 unidades variadas
- mini cheeseburguer (8 und) / coxinha de frango com catupiry (16 und) / pão de queijo recheado 
com presunto e queijo (10 und)

Kids doce 24 unidades/06 de cada sabor
- palha italiana / gelatina arco-íris / brigadeiro p&b / mousse de maracujá



Para Encomendar
Antepastos Frios
- seleção de queijos - gorgonzola com peras ao vinho / parmesão tipo Grana com castanhas do 
Brasil pralinadas / brie dinamarquês com caramelo de jaboticaba (acompanha pães)
- salada de bacalhau (1kg) com tomates defumados, grão de bico, azeitonas pretas e azeite virgem
- ´strudell` folhado de cogumelos e queijo gruyère
- rocambole de camarão & alho-porró (cerca de 20 fatias)

Pratos quentes – em pirex
– Filé Wellington (01kg) a nossa moda acompanhado de tomatinhos, cenouras baby e molho de 
vinho cremoso
- Robalo (12 pedaços) com crosta de côco, limão & gengibre ao molho beurre blanc 
- Carrê de lombo (01kg) assadas em baixa temperatura acompanhado de couscous de laranja e 
castanha de caju
- Torta cremosa de bacalhau e batata
- Torta de frango ao catupiri coberta com massa folhada
- Arroz de pato & paio
- Rondelle de queijo cremosa (60 rolinhos)
- Conchas recheadas com aspargos, cenoura, cogumelo paris e queijo de cabra ao molho de 
tomate (30 conchas)
- Raviolli de queijo queimado ao molho de tomates casse (50 raviollis)



Para "InBox" e "Encomendas" necessitamos de um mínimo de 48 horas 
de antecedência de confirmação

- Podem ser realizadas através de contato telefônico (31)3465-0101 
ou por e-mail comercial@bouquetgarni.com.br
- Serão aceitas até o dia 03/02/2016 às 15h.
- Consulte nossas taxas de entrega

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


