Instagram: @laemcasacuisine
Encomendas com 48h de
antecedência e conforme
disponibilidade pelo telefone
(61)37109700

Lá em Casa Cuisine D’Amis
ENTRADAS
PATÈ EN CRÔUTE
HARMONIZAÇÃO:
VINHO TINTO

TERRINE ENVOLTA EM
PRESUNTO CRU
HARMONIZAÇÃO:
VINHO TINTO

INGREDIENTES
Tradicional da França, esta clássica
receita é feita com Cortes Suínos
da Graumans, Fígado de Galinha
da Korin e Amêndoas Secas, envolta em
Massa Folhada. Servida com pepinos
em conserva, com geleia cítrica, com
pão mais encorpado ou pode ser
servida como Prato Principal com uma
salada leve!
Tradicional da França, esta clássica
receita é feita com Cortes Suínos,
Fígado de Galinha, Amêndoas Secas,
Avelãs e Damasco e é envolta em
Presunto Cru. Servida com pepinos em
conserva, com geleia cítrica, com pão
mais encorpado ou pode ser servida
como Prato Principal com uma salada
leve!

PREÇOS
R$ 140,00/kg
Disponível em tamanhos
Baby: 0,600g
Média: 1,2kk
Grande: 2kg
*peso aproximado
Alérgicos: Glúten, lactose,
amêndoas ovo e mix de
pimenta.
R$ 205,00/kg
Disponível em tamanhos
Baby: 0,500g
Média: 1kk
Grande: 1,8kg
*peso aproximado
Alérgicos: Glúten, lactose e
mix de pimenta.
Alérgicos: Glúten, lactose,
castanhas e mix de pimenta.

TERRINE DE LEGUMES
COM RICOTA E PARMESÃO
HARMONIZAÇÃO:
ESPUMANTE E VINHO
BRANCO SUAVE
SANDWISCH CAKE DE
FRANGO

SANDWISCH CAKE DE
SALMÃO

Abobrinha, Berinjela e Cenoura
assadas, Ricota Fresca e Parmesão,
envolta em finíssimas camadas dos três
legumes.
Alérgicos: Glúten, lactose, ovo e mix de
pimenta
De origem sueca, é uma releitura com
camadas de pancake salgado, recheado
com uma camada de pasta de frango
ao curry, outra de abobrinha e uma de
tomate!!! A cobertura é feita de
chantilly salgado.

R$ 110,00/kg
Disponível em tamanhos
Baby: 0,500g
Média: 1kk
Grande: 1,5kg
*peso aproximado
R$ 190,00/unid
Tamanho único

15 fatias aproximadamente.
Alérgicos: Glúten, lactose ovo e
mix de pimenta

De origem sueca, é uma releitura com R$ 190,00/unid
camadas de pancake salgado, recheado Tamanho único
com uma camada de pasta de salmão 15 fatias aproximadamente.
com ervas, outra de abobrinha e uma
Alérgicos: Glúten, lactose, ovo,
de tomate!!! A cobertura é feita de
salmão e mix de pimenta
chantilly salgado.

