MENU SEDUÇÃO
COUVERT (PÃO, MANTEIGA E AZEITONAS)

***
PRELEMINARES (escolha 2)
Ovos mexidos com farinheira
Bruscheta (pão, tomate, queijo, ervas, ingrediente do dia)
Paté de atum, marisco ou azeitona
Gratinado de 3 queijos
Chouriço, morcela ou linguiça grelhada
Morcela de arroz com maça
Alheira de Mirandela
Para a noiva/o uma entrada erótica

***

QUANDO AS COISA AQUECEM…… (escolha 1 prato)
Grelhada mista (lagartinhos de porco preto, maminha e febrras)
Bife de Vitela com molho pimenta ou cogumelos
Lombo de porco assado no forno, recheado com farinheira ou chouriço
Vitela da Charneca D.O.P assada no forno, recheada com chouriço e cenoura
Arroz de pato
Carne de porco à Alentejana (com ameijoas)
Peito de frango recheado com farinheira
Bacalhau com natas e camarão
Bacalhau à Brás
Tiborna de Bacalhau (pão de milho esfregado em alho, bacalhau grelhado, grelos, regado com azeite)
Rolinhos de linguado recheados com camarão
Tagliatelle com marisco

Para a noiva/o um acompanhamento erótico
***

CLIMAX (escolha 1)
Banana split crocante , polvilhada com nogado e regada com chocolate quente
Bolo erótico 3D em forma de (pénis ou seios)
Panacotta de baunilha com frutos vermelhos, “com pénis a cavalo”
Bolo de chocolate em forma de pénis
Mousse de chocolate com maminhas de chocolate branco

***
CAFÉ (folgo final)
Acompanhamentos Grelhados : Batata frita, arroz e salada
Acompanhamentos de forno : Batata frita ou assada, arroz e couves salteadas

BEBIDAS:
Água, refrigerantes e cerveja
Vinho branco e tinto da casa
Sangria espumante com frutos vermelhos
Sangria branca de abacaxi
16,00 € por pessoa

MENU DUPLO PRAZER (2 Pratos)

COUVERT (PÃO, MANTEIGA E AZEITONAS)

***
PRELIMINARES (escolha 3)
Ovos mexidos com farinheira
Bruscheta (pão, tomate, queijo, ervas, ingrediente do dia)
Paté de atum, marisco ou azeitona
Gratinado de 3 queijos
Chouriço, morcela ou linguiça grelhada
Morcela de arroz com maça
Alheira de Mirandela
Para a noiva/o uma entrada erótica
***

QUANDO AS COISA AQUECEM …… (ESCOLHA 2 PRATOS)
Bacalhau com natas e camarão
Bacalhau à Brás
Tiborna de Bacalhau (pão de milho esfregado em alho, bacalhau grelhado, grelos, regado com azeite)
Rolinhos de linguado recheados com camarão

E
Grelhada mista (lagartinhos de porco preto, maminha e febrras)
Bife de Vitela com molho pimenta ou cogumelos
Lombo de porco assado no forno, recheado com farinheira ou chouriço
Vitela da Charneca D.O.P assada no forno, recheada com chouriço e cenoura
Arroz de pato
Carne de porco à Alentejana (com ameijoas)
Peito de frango recheado com farinheira
Para a noiva/o um acompanhamento erótico

***

CLIMAX (escolha 1)
Banana split crocante polvilhada com nogado e regada com chocolate quente
Bolo erótico 3D em forma de (pénis ou seios)
Panacotta de baunilha com frutos vermelhos, “com pénis a cavalo”
Bolo de chocolate em forma de pénis
Mousse de chocolate com maminhas de chocolate branco
***
CAFÉ (folgo final)

Acompanhamentos Grelhados : Batata frita, arroz e salada
Acompanhamentos de forno : Batata frita ou assada, arroz e couves salteadas

BEBIDAS:
Água, refrigerantes e cerveja
Vinho branco e tinto da casa
Sangria espumante com frutos vermelhos
Sangria branca de abacaxi
22,50 € por pessoa

/

