
Encomendas aceitas até 20/12/21

Natal e Ano Novo

- carne
- calabresa
- frango com catupiry
- queijo
- zaatar

entradas
Mini esfihas abertas
R$30,00 a dúzia de cada sabor

pastas
homus = R$75,00/kg
homus ao pesto = R$90,00/kg
coalhada seca = R$90,00/kg
babaganush = R$95,00/kg
mohamara = R$135,00/kg
kibe cru = R$150,00/kg

guarnições (Servem até 8 pessoas cada kg)

arroz açafrão com amêndoas = R$75,00/kg
arroz cabelo de anjo = R$75,00/kg
arroz tipo marroquino (com carne) = R$95,00/kg
arroz com lentilha = R$85,00/kg
farofa de castanhas perfumada com ervas = R$95,00/kg

massas e molhos (Servem até 8 pessoas cada kg)

ravioli de búffula com manjericão = R$95,00/kg
ravioli de burrata com siciliano = R$95,00/kg
molho de tomate rústico = R$65,00/kg
molho cremoso de pesto de agrião = R$65,00/kg

sobremesas (Servem até 8 pessoas cada kg)

atayef de nozes ou de nata
= R$9,50/un.
mini doces árabes (folhados)
= R$30,00 a dúzia
buche de noel (pão de ló)
= R$135,00/kg
bolo natalino (naked cake)
= R$120,00/kg

saladas
salada 4 grãos
Com damasco, nozes, frutas secas e perfumada com molho de Romã e Endrodill
Serve até 12 pessoas = R$150,00/kg

Salada de quinoa
Com legumes tostados
Serve até 12 pessoas = R$135,00/kg

Salada de cuscuz marroquino
Com legumes e frutas secas
Serve até 12 pessoas = R$150,00/kg

caponata de berinjela = R$135,00/kg

pratos principais
charuto folha de uva
Serve até 10 pessoas = R$125,00/kg

mini kibe bola assado
Recheado com carne, nozes e queijo
Aproximadamente 12unds. = R$120,00/kg

kibe enrolado com castanhas
Acompanha molho de hortelã
Serve até 12 pessoas = R$145,00/kg

cordeiro ao molho de tâmara
Cordeiro assado fateado em lascas
Serve até 10 pessoas = R$290,00/kg

Filé mignon ao molho
de cogumelos
Serve até 8 pessoas = R$330,00/kg

lombo recheado
ao molho ferrugem
Serve até 8 pessoas = R$190,00/kg

Tender com molho
de laranja reduzido 
Serve até 8 pessoas = R$190,00/kg

alcachofra a moda libanesa
Recheadas com carne ao molho de iogurte 
Serve até 8 pessoas = R$100,00/kg

- carne
- calabresa
- frango com catupiry
- queijo
- escarola
- ricota

Mini esfiha folhada
de carne aberta
R$39,90 a dúzia

Mini kibe
R$39,90 a dúzia

Mini kafta no palito
Acompanha molho de iogurte
R$120,00/kg (cerca de 30 unds.)
(pedido mínimo 500g)

Torta Brie folhada
2 tamanhos:
- 500g = R$135,00
- 1kg = R$210,00

cuscuz de palmito
2 tamanhos:
- 550g = R$40,00
- 1,1kg = R$80,00

cuscuz de camarão
2 tamanhos:
- 550g = R$90,00
- 1,1kg = R$180,00

cuscuz de milho
2 tamanhos:
- 550g = R$40,00
- 1,1kg = R$80,00

Mini esfihas fechadas
R$30,00 a dúzia de cada sabor

Quiche Lorraine
com bacon
Serve até 8 pessoas = R$99,00

Quiche três queijos
Serve até 8 pessoas = R$99,00

File de peixe cambucu
Em cubos, acompanha molho de gergelim
e cebola frita (servido frio ou quente)
Serve até 10 pessoas = R$210,00/kg
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