O ano passou voando!
PALETA DE CORDEIRO ASSADA COM RAPADURA
R$ 490,00 | Porção p/ 8 pessoas | Tiragem
limitada e numerada de apenas 12 unds.
Paleta de cordeiro assada por horas e horas, regada
com rapadura derretida, até ﬁcar tão macia que dá
para comer de colher...

ARROZ DE FRUTOS DA TERRA
R$ 290,00 | Porção p/ 6 pessoas
Um clássico do Sud, o pássaro verde! Arroz
molhadinho preparado com legumes orgânicos
assados no forno à lenha até ﬁcarem
douradinhos e crocantes por fora e macios e
suculentos por dentro.

ARROZES

BACALHAU DA AVÓ IRACEMA
R$ 790,00 | Porção p/ 8 pessoas |Tiragem limitada
e numerada de apenas 12 unds.
Bacalhau Porto Imperial assado com azeite de oliva
extra virgem e vinho do Porto branco, cebolas
douradas, azeitonas, batatinhas assadas e o
pãozinho torrado que absorve o azeite e torna esse
prato uma das obras primas da Dona Iracema!
ARROZ NATALINO
R$ 340,00 | Porção p/ 6 pessoas
Arroz branco e vermelho orgânico, passas, cenoura,
amendoim e pimentões assados
ARROZ DE PATO DO PALÁCIO DA ALVORADA
R$ 430,00 | Porção p/ 6 pessoas
Servido durante anos pela Chef Roberta Sudbrack no
Palácio da Alvorada para Reis, Rainhas e Chefes de
Estado. Arroz molhadinho com pato desﬁado,
linguicinha artesanal levemente picante e azeitonas
portuguesas.

ACOMPANHAMENTOS

PORQUINHO PURURUCA
R$ 590,00 | Porção p/ 8 pessoas | Tiragem
limitada e numerada de apenas 12 unds.
Nosso clássico! Desde 2005 servido com a pele
crocante e a carne macia e delicada, sempre assada
até ﬁcar caramelizada e desmanchando!
PERU ASSADO COM LARANJA E FAROFA DE FRUTAS
SECAS
R$ 680,00 | Porção p/ 8 pessoas | Tiragem
limitada e numerada de apenas 12 unds.
Peru assado lentamente com suco e casquinha de
laranjas orgânicas, recheado com a nossa farofa de
frutas secas preparada com farinha d’água crocante.

SALADA DE CHICÓRIA FRISÉE, ABÓBORA
ASSADA E QUEIJO BRASILEIRO
R$ 180,00 | Porção p/ 6 pessoas
Salada de chicória frisée orgânica, abóbora
assada no forno à lenha, sementes de
abóbora torradinhas e muito queijo brasileiro
tipo parmesão
ALFACE ROMANA COLORIDA, TOMATINHOS,
ABOBRINHA MARINADA E PRESUNTO CRU
BRASILEIRO
R$ 210,00 | Porção p/ 6 pessoas

FAROFA DE FRUTAS SECAS
R$ 190,00 | Porção p/ 6 pessoas
Farofa molhadinha preparada com farinha
d’água e muitas frutas secas
FAROFA DE OVOS CAIPIRAS DO SEU KIKO
R$ 140,00 | Porção p/ 6 pessoas
Farofa molhadinha preparada com ovos caipiras
do Seu Kiko, nosso colaborador há mais de 13
anos.
COUSCOUS MOLHADINHO DE AMENDOIM
R$ 190,00 | Porção p/ 6 pessoas
Couscous molhadinho, com amendoim, passas,
tomatinhos, pimentões e abobrinha
NOSSA SALADA DE BATATA COM OVOS CAIPIRAS
R$ 230,00 | Porção p/ 6 pessoas
Nossa salada de batatas novinhas, com
maionese caseira preparada com ovos caipiras
e mostarda de Dijon e salpicada com ovo
caipira cozido
GRATINADO DE BATATAS NOVAS NO FORNO À
LENHA
R$ 280,00 | Porção p/ 6 pessoas
Batatas novinhas, creme fresco e queijo
brasileiro, gratinados no forno à lenha

SOBREMESAS

ASSADOS

NATAL 2018

BOLO MOLHADO DE CHOCOLATE AMARGO
R$ 370,00 | Porção p/ 8 pessoas
Calda quente de chocolate ao leite
TORTA DE FRUTAS VERMELHAS
R$ 340,00 | Porção p/ 8 pessoas
Massa crocante, creme de confeiteiro com
baunilha Bourbon, frutas vermelhas da
estação
TORTA RÚSTICA DE MaÇÃ
R$ 290,00 | Porção p/ 8 pessoas
Massa crocante, maçãs assadas com açúcar,
manteiga e canela
FATIAS DE PARIDA (Porção com 8 unidades)
R$ 180,00 | Porção p/ 8 pessoas
Pão creme inglês, ovos caipira, açúcar e
canela
BRIOCHE NATALINO
R$ 190,00
Com frutas secas e cristalizadas

COMO PEDIR:
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SUAS
ENCOMENDAS
Todas as encomendas deverão ser feitas
até o dia 20/12 no horário comercial, pelo
telefone: 21. 3114-0464 / 97377-4055 ou
e-mail:
rscasanatal2018@robertasudbrack.com.br
AS ENTREGAS SERÃO REALIZADAS NO DIA
24/12 DE 13H00 ÀS 15H00 e deverão ser
retiradas pelo cliente, de acordo com
orientações da equipe de atendimento.
Para que as encomendas estejam
efetivamente asseguradas o cliente deverá
efetuar o depósito do valor integral no ato
da reserva, por meio de depósito bancário,
e o comprovante enviado para o nosso
ﬁnanceiro.
Todas as informações necessárias serão
fornecidas no momento da encomenda.

