
Dia dos Namorados
Cardápio de encomendas



InBOX - edição Dia dos Namorados
Combinações:  
- 24 verrines (06 sabores)  à escolher – R$150
- 12 verrines (04 sabores) + 1 opção de entrada fria ou entrada quente – R$180

Verrines salgadas 
Caprese cremosa com chips de manjericão
Pêra ao vinho coberta com creme de gorgonzola e mel trufado
Espuma de salmão defumado com pepino agridoce e maracujá
Bacalhau confitado com lentilhas e amêndoas
Guacamole coberta com salada de camarões picantes
Tabuli de quinua & vegetais

Verrines doces 
Mousse de chocolate clássica
Espuma de limão com creme de goiaba
Brigadeiro de caramelo com flor de sal 
Espuma de doce de leite perfumada ao café
Panacotta de frutas vermelhas
Pavê de paçoquinha e chocolate

Cardápio de Dia dos Namorados



Entradas Frias - todas acompanhadas de pão rústico
Rocambole de camarão ( 4 fatias ) 
Verdinhos + morangos com açúcar de pimenta e salmão defumado
Rolinhos tailandeses em massa de arroz e molho agridoce
Patê de campanha com mostarda de Cremona (200g) 

Entradas Quentes – porções para 2 pessoas
Capuccino de champignons com chantilly salgado (400ml)
Sopa de cebola gratinada com queijo gruyère (400ml)
Queijo brie c/geléia de laranja e gengibre (para ir ao forno) (200g)
Rondelle de queijo com creme de mascarpone ao limão (10 und)
Bacalhau às natas (400g)
Escondidinho de carne de sol confitada e mandioquinha (400g)

OUTROS
Pratos quentes - porções para 2 pessoas

Arroz de pato & paio – R$120

Curry de camarão & uvas com arroz jasmim – R$180

Boeuf bourguignone (de filé) com arroz selvagem – R$140

Robalo c/crosta de côco, limão e gengibre ao molho 
beurre blanc e purê de banana da terra  – R$140



OBSERVAÇÕES
- As encomendas devem ser realizadas através de contato telefônico ou email 
(31) 3465.0101 // comercial@bouquetgarni.com.br
- Serão aceitas encomendas feitas até o dia 9 de junho (quinta)
- Deverão ser retiradas no buffet dia 11/06 (sábado) até às 16h
Rua Tenente Anastácio de Moura, 676 | Santa Efigênia | BH

FORMA DE PAGAMENTO
- Cartões de crédito ou débito ou dinheiro


