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Lá em Casa Cuisine D’Amis

SALADAS
ABOBRINHA COM
COGUMELOS

INGREDIENTES
Abobrinha com cogumelos Paris, hortelã, azeite e
especiarias.

PREÇOS
R$ 76,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

(Vegetariana)
ARROZ COLORIDO

Arroz branco, abóbora japonesa, ervilha, tomate
cereja, alho poró, mix de pimenta.
(Vegetariana)

R$ 82,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

ARROZ COM BACON

Arroz branco, pimentão verde e vermelho, bacon
defumado, tomate, azeitona, vinagre, salsa, mix de
pimenta.

R$ 82,00/kg
Alérgicos: Gengibre, mix
de pimenta.

ARROZ NEGRO

Arroz negro cozido Al ente com cubos de Ricota,
Legumes, Tomates Cereja e tempero especial de
nossa Cozinha.

R$ 100,00/kg
Alérgicos: Lactose.

(Vegetariana)
BATATA BOLINHA

BATATA COM CEBOLA E
AZEITONA

BATATA COM ERVA
DOCE

Batata bolinha temperadas com um especial
creme refrescante, o famoso creme fresh feito à
base de creme de leite e limão.
(Vegetariana)

Batata inglesa com azeitona preta, cebola azeite e
sal.
(Vegetariana)
Batata inglesa temperada com erva-doce fresca e
um toque de mostarda Dijon.

R$ 66 ,00/kg
Alérgicos: Lactose e Mix de
pimenta.

R$ 66,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta
R$ 66,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta

(Vegetariana)

BATATA COM SALSA E
MOSTARDA

Batata inglesa com cebola roxa, mostarda em
grãos, salsa e mix de pimenta.
(Vegetariana)

BELLA ITÁLIA

Pene com presunto branco, rúcula, tomate seco e
parmesão.

R$ 66,00/kg
Alérgicos: Mostarda em
grão, mix de pimenta
R$ 85,00/kg
Alérgicos: Glúten, lactose e
mix de pimenta.
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BERINJELAS ASSADAS
COM QUEIJO DE CABRA

Berinjela assada com Especiarias, Tomates, um
toque de Queijo de Cabra Fresco Tipo Boursin e o
tempero especial.

R$ 102,00/kg
Alérgicos: Proteína do
leite, pimenta.

(Vegetariana)
BETERRABA COM
SALSA

Beterraba com salsa e um toque de vinagre de
framboesa.

R$ 66,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta

(Vegetariana)
BETERRABA FRANCESA

CAPONATA DE
BERINJELA

CAPRESE

Beterraba com laranja e tempero especial de
nossa cozinha.
(Vegetariana)

R$ 66,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta

Releitura da típica receita originada da Sicília, feita
com berinjelas assadas ao forno com salsão,
tomate, cebola, manjericão, uva passa, azeites e
especiarias.
(Vegetariana)

R$88,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

Tomate cereja, mozarela de búfala em bolinha e
folhas de manjericão.

R$ 135,00/kg
Alérgicos: Lactose

(Vegetariana)
CENOURA COM ERVADOCE

Cenoura com erva doce fresca, cozida al dente
com mostarda Dijon.

R$ 66,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta

(Vegetariana)

CENOURA COM
ESPECIARIAS

CENOURA COM
GENGIBRE

CENOURA COM SALSA

Cenoura al dente com mix de pimenta e um toque
de cominho.
(Vegetariana)
Cenoura al dente com gengibre e um toque de
molho shoyo.
(Vegetariana)
Cenoura al dente com salsa e mostarda francesa
Dijon.

R$ 56,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.
R$ 56,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta
R$ 56,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

(Vegetariana)
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COLESLAW

COUVE -FLOR

Típica Receita Americana de Repolho Branco com
Maçãs, Cramberry e o tempero especial de nossa
Cozinha.
(Vegetariana)
Couve flor com tomate cereja, ovos, salsa, azeite,
mix de pimenta e um toque de mostarda dijon.
(Vegetariana)

DOIS FEIJÕES

ERVILHA C/ BRÓCOLIS

ERVILHA TORTA E
TOMATES

FEIJÃO VERDE COM
CHUCHU

FIORE

GRÃO DE BICO COM
AZEITONA E TOMATE

Feijão verde, vagem francesa tomate cereja, salsa,
azeite e nosso mix de pimenta.
R$ 72,00/kg
(Vegetariana)
Ervilha com brócolis americano, tomate cereja e
especiarias.
(Vegetariana)
Ervilha torta com tomate, hortelã, cebola roxa,
mostarda Dijon, azeite e mix de pimenta.
(Vegetariana)

R$ 55,00/kg
Alérgicos: frutas secas,
ovo, mix de pimenta
R$ 63,00/kg
Alérgicos: Ovos, mix de
pimenta
R$ 72,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta
R$ 68,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.
R$ 100,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta

R$ 85 ,00/kg
Feijão verde com chuchu e tomates temperados
com cebola e pimenta biquinho.
(Vegetariana)

Salada feita em camadas e vai prontinha para ser
servida, primeira camada com vinagrete de
abobrinha com maçã e aipo, segunda camada com
cuscuz marroquino e a terceira com cubos de
frango ao curry.
Grão de Bico Al Dente com azeitona preta e
tomates, azeite e mix de pimenta.

Alérgicos: Mix de pimenta.

R$ 15,00 pote com 90g
Alérgicos: Glutén, mix de
pimenta

R$ 82,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta

(Vegetariana)
GRÃO DE BICO COM
BACALHAU

GRÃO DE BICO COM
TOMATE E ABOBRINHA

Grão de bico com bacalhau desfiado, frutas secas
nobres (uva passa, damasco, amêndoas, castanha
do Pará.

Grão de bico com Tomate e abobrinha com
especiarias, vinagre de maçã.
(Vegetariana)

R$ 152,00/kg
Alérgicos: Bacalhau, frutas
secas, castanha do Pará.
R$ 82,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.
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GRÃO DE BICO COM
VINAGRETE DE ERVAS

Grão de bico com vinagrete de ervas finas, al
dente com tempero refrescante.

R$ 82,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

(Vegetariana)
GRÃO DE BICO COM
VINAGRETE DE ERVAS

Grão de Bico Al Dente com o Vinagrete Especial de
Ervas da nossa Cozinha.

R$ 82,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta

GREGA

(Vegetariana)
Salada tipicamente grega feita com
ricota, tomate, pepino japonês, cebola roxa,
azeitona preta e com tempero sírio.
(Vegetariana)

INDIANA

LENTILHA COM BACON
DEFUMADO

LENTILHA COM
LEGUMES

Alérgicos: Lactose e Mix de
pimenta.

R$ 102,00/kg
Filé de peito de frango em cubos, cranberry,
damascos, castanha de caju, aipo com nosso
creme feito à base de Iogurte, curry e outras
especiarias.

LEGUMES AO CURRY

R$ 85,00/kg

Abobrinha, salsão, maçã e cenoura temperados
com e um molho de creme de leite e curry.
(Vegetariana)
Receita da região de Lyon/França, lentilha com
Bacon Defumado em Cubinhos e o
tempero especial de nossa Cozinha.

Lentilha com cenoura, abobrinha, cebola roxa,
salsa, salsa e um toque de cominho.

Alérgicos: Lactose, mix de
pimenta, castanha e ovo.

R$ 66,00/kg
Alérgicos: Lactose e mix de
pimenta.
R$ 85,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

R$ 72,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

(Vegetariana)
LENTILHA DO CHEF

MAIONESE DE BATATA

Lentilhas, aipo, maçãs, nozes, e queijo gorgonzola.

R$ 85,00/kg

(Vegetariana)

Alérgicos: Lactose, Nozes,
castanha do Pará.

Batata inglesa, cebola roxa, ovos, óleo de girassol,
mostarda, sal e pimenta.

R$ 66,00/kg
Alérgicos: Ovo, mostarda,
mix de pimenta

(Vegetariana)
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PENE COM FRANGO E
PESTO DE MANJERICÃO

PENE COM PESTO E
QUEIJO DE CABRA

Pene, peito de frango desfiado temperados com
tomilho e tomate cereja, rúcula, manjericão e
parmesão.
Pene, berinjela com queijo de cabra boursin,
manjericão e amêndoas.
(Vegetariana)

PENE COM LEGUMES
ASSADOS

Pene com abobrinha, tomate, berinjela, alho poró,
ervilha, manjericão, sal e azeite. E com um mix de
especiarias de nossa loja.

R$ 102,00/kg
Alérgicos: Glúten e mix de
pimenta.
R$ 102,00/kg
Alérgicos: Glúten, proteína
do leite, amêndoas e mix
de pimenta.
R$ 105,00kg
Alérgicos: Glúten, Lactose,
Mix de pimenta.

(Vegetariana)
PIAMONTESE

Batata inglesa, salsichão suíno holandês, pepinos
em conserva, mostarda em grãos, cebola roxa, mix
de pimenta.

R$ 82,00/kg
Alérgicos: Mostarda em
grão, mix de pimenta

REPOLHO ROXO COM
LARANJA

Repolho roxo, laranja, castanha de caju, vinagre de
arroz e mix de pimenta.
(Vegetariana)

R$ 55,00/kg
Alérgicos: Castanha de
caju, mel, mix de pimenta

REPOLHO ROXO COM
MAÇÃ

Repolho roxo, nozes, maçã, mostarda dijon, sal e
mix de pimenta.
(Vegetariana)

R$ 62,00/kg
Alérgicos: Nozes, mix de
pimenta

RISONI BELLA ITÁLIA

Risoni com abobrinha, tomates seco e fresco, com
folhas de manjericão.
(Vegetariana)

R$ 85,00/kg

RISONI COM BERINJELA

RISONI COM ERVILHA
TORTA E ASPARGOS

Risoni com berinjela, tomate, pimentão verde e
especiarias.
(Vegetariana)
Risoni com ervilha torta, aspargos, alho poró,
tomate seco, palmito pupunha, tomilho e
especiarias.

Alérgicos: Glúten e mix de
pimenta.
R$ 85,00/kg
Alérgicos: Glúten e mix de
pimenta.
R$ 122 ,00/kg
Alérgicos: Glúten e mix de
pimenta.

(Vegetariana)
TABOULE

R$ 85,00/kg
Sêmola de cuscuz marroquino com tomate,
pepino, hortelã e salsinha cortados bem fininhos
com o tempero da nossa cozinha.
(Vegetariana)

Alérgicos: Glúten, mix de
pimenta.
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TOMATE COM ERVAS
FRESCAS

Tomate com salsa e manjericão e tempero sírio
especiaria muito usada em receitas especiais
árabes.

R$ 78,00/kg
Alérgicos: Mix de pimenta.

(Vegetariana)
TRIGO COM ASPARGOS
E PRESUNTO

TRIGO COM
CASTANHAS

VAGEM FRANCESA

VAGEM COM
BRÓCOLIS

WALDORF

Trigo sarraceno, tomate cereja, tomilho, aspargo,
presunto defumado, cebola roxa, castanha
do Pará e especiarias.

R$ 142 ,00/kg

Vagem francesa com brócolis americano, ervadoce e ricota cortada em cubos.
(Vegetariana)

R$ 68,00/kg

Alérgicos: Glúten, castanha
do Pará e mix de pimenta.
Trigo sarraceno com amêndoas laminadas, nozes e
R$ 171,00/kg
uva passa, temperados com pimenta biquinho e
especiarias.
Alérgicos: Glúten.
(Vegetariana)
Amêndoas e mix de
pimenta.
Típica salada de vagem servida na França com
R$ 62,00/kg
mostarda dijon e um delicioso vinagrete de maçã. Alérgicos: Mix de pimenta
(Vegetariana)

Receita americana! Maçãs, Uvas, Peito de Frango
Defumado, Aipo e Nozes com um molho à base de
creme de leite fresco e maionese feita em nossa
Cozinha.

Alérgicos: Mix de pimenta.

R$ 125,00/kg
Alérgicos: Lactose, Nozes,
ovo, mix de pimenta.

As saladas devem ser encomendadas com pelo menos 24h de
antecedência, tendo em vista sua disponibilidade e sazonalidade!
O Pedido mínimo para saladas fora do cardápio semanal é de 1 kg que
servem cerca de oito pessoas.

