Nossos sonhos não pararam!
Há tempos pensamos em produzir nossos pratos para serem consumidos em casa.
E agora, com todo cuidado e respeito ao momento atual, trabalhando com nossa equipe
reduzida e, como sempre, zelando com afinco pela segurança alimentar e prevenção ao COVID19, montamos nosso Menu de Encomenda!
Viva a experiência do Catharina na sua casa!

KIT 1 - COMEMORAÇÃO EM FAMÍLIA
Nas caixas descartáveis
Para 05 pessoas
Salgados
Camarões surpresa fritos
10 unidades
Quadrados folhados de brie com damasco
10 unidades
Coxinhas de frango com catupiry
10 unidades
Cones folhados de carne de sol com catupiry
10 unidades
Empadinhas de frango com azeitona
10 unidades
Doces
Bombons de morango
05 unidades
Bombons de nozes
05 unidades
Bombons de brigadeiro com avelã
05 unidades
Ouriços pretos na raspa meio amarga
05 unidades
Caixinhas de chocolate de coco com flor de fita
05 unidades
* PRODUTOS TAMANHO FESTA
Preços (R$):
R$195,00
KIT 2 - COMEMORAÇÃO EM FAMÍLIA
Nas caixas descartáveis
Para 05 pessoas
Salgados
Vol au vent de camarão
10 unidades
Trouxinhas folhadas de Palmito
10 unidades
Coxinhas de frango com catupiry
10 unidades
Pastel assado de carne de sol com catupiry
10 unidades
Empadinhas de frango com azeitona
10 unidades
Doces
Bombons de coco com leite condensado
05 unidades
Bombons de brigadeiro com avelã
05 unidades
Bombons de uva
05 unidades
Brigadeiros
05 unidades
Brigadeiros de churros
05 unidades
* PRODUTOS TAMANHO FESTA
Preços (R$):
R$140,00

Para 10 pessoas
20 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
R$390,00
Para 10 pessoas
20 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
R$280,00
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Combo 1 - para 5 pessoas

Combo 2 – para 5 pessoas

Preço: R$245,00
Salgados e Doces
Salgados (Na caixa descartável com 40
unidades + 01 Prato descartável para queijo)
10 Trouxinhas folhadas de palmito
10 Empadinhas de frango com azeitona
10 Pastéis assados de carne de sol com catupiry
10 Vol au vent de camarão
01 Mini Queijo Camembert folhado com castanhas
caramelizadas, figo fresco e favinho de mel
acompanha 10 mini grissinis

Preço: R$375,00
Salgados, Massa e Doces
Salgados (Na caixa descartável com 40
unidades + 01 Prato descartável para queijo)
10 Trouxinhas folhadas de palmito
10 Empadinhas de frango com azeitona
10 Pastéis assados de carne de sol com catupiry
10 Vol au vent de camarão
01 Mini Queijo Camembert folhado com castanhas
caramelizadas, figo fresco e favinho de mel
acompanha 10 mini grissinis
Massa (Na embalagem descartável p/ gratinada)
Fagottini (massa verde) de frango com catupiry ao
molho bechamel e queijo parmesão (20 unidades)
Doces (Na caixa descartável com 28 unidades)
05 Ouriços pretos na raspa meio amarga
05 Bombons de nozes
05 Bombons de uva cintilante
05 Bombons de coco com leite condensado
08 Bombons de morango com riscos vermelhos

Doces (Na caixa descartável com 28 unidades)
05 Ouriços pretos na raspa meio amarga
05 Bombons de nozes
05 Bombons de uva cintilante
05 Bombons de coco com leite condensado
08 Bombons de morango com riscos vermelhos

Combo 3 - para 5 pessoas

Combo 4 – para 5 pessoas

Preço: R$440,00
Salgados, Filé e Doces
Salgados (Na caixa descartável com 40
unidades + 01 Prato descartável para queijo)
10 Trouxinhas folhadas de palmito
10 Empadinhas de frango com azeitona
10 Pastéis assados de carne de sol com catupiry
10 Vol au vent de camarão
01 Mini Queijo Camembert folhado com castanhas
caramelizadas, figo fresco e favinho de mel
acompanha 10 mini grissinis
Jantar (Na embalagem descartável)
- File Mignon a Tornedor (10 unidades) ao molho de
Vinho do Porto com Mix de Cogumelos
- Batatas recheadas com queijo e tomates secos ao
molho bechamel e queijo parmesão (05 unidades)
Doces (Na caixa descartável com 28 unidades)
05 Ouriços pretos na raspa meio amarga
05 Bombons de nozes
05 Bombons de uva cintilante
05 Bombons de coco com leite condensado
08 Bombons de morango com riscos vermelhos

Preço: R$475,00
Salgados, Camarão e Doces
Salgados (Na caixa descartável com 40
unidades + 01 Prato descartável para queijo)
10 Trouxinhas folhadas de palmito
10 Empadinhas de frango com azeitona
10 Pastéis assados de carne de sol com catupiry
10 Vol au vent de camarão
01 Mini Queijo Camembert folhado com castanhas
caramelizadas, figo fresco e favinho de mel
acompanha 10 mini grissinis
Jantar (Na embalagem descartável)
- Mini Morangas (05 unidades) recheadas de Bobó
de camarão com 2 camarões enfeitando em cada,
finalizadas com cebolinha desidratada
- Arroz branco com amêndoas
Doces (Na caixa descartável com 28 unidades)
05 Ouriços pretos na raspa meio amarga
05 Bombons de nozes
05 Bombons de uva cintilante
05 Bombons de coco com leite condensado
08 Bombons de morango com riscos vermelhos
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SALGADOS
* PRODUTOS TAMANHO FESTA

Camarão Surpresa empanado

SEM FRITAR | JÁ FRITO

12
25
50
100
UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES
96,00
193,00
365,00
700,00

Camarão Surpresa assado

96,00

193,00

365,00

700,00

Empadinha de camarão

45,00

77,00

133,00

230,00

Vol au vent de camarão

45,00

77,00

133,00

230,00

23,00

35,00

62,00

107,00

Empadinha de frango com azeitona

23,00

35,00

62,00

107,00

Trouxinha folhada de frango com catupiry

23,00

35,00

62,00

107,00

Cone folhado de carne de sol com catupiry

36,00

63,00

109,00

190,00

Trouxinha folhada de carne de sol com catupiry
e gergelim preto
Cone folhado de ricota e ervas com alho poro

36,00

63,00

109,00

190,00

23,00

35,00

62,00

107,00

Trouxinha folhada de palmito

23,00

35,00

62,00

107,00

21,00

34,00

60,00

104,00

Quadrado folhado de queijo com goiabada

23,00

35,00

62,00

107,00

Quadrado folhado de brie com damasco

45,00

77,00

133,00

230,00

Coxinha de frango com catupiry SEM FRITAR |

Quibe

JÁ FRITO

SEM FRITAR | JÁ FRITO
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PRATOS

Serve 02
pessoas

Serve 04
pessoas

Serve 06
pessoas

- Salmão assado em posta com crosta de
alcaparras e um camarão médio por cima e
molho suave de champagne na base (1 posta
por pessoa)
- Legumes ao vapor na manteiga de ervas

77,00
(2 unidades)

134,00
(4 unidades)

189,00
(6 unidades)

- Involtini de Linguado no camarão médio ao
molho de limão Siciliano (1 posta por pessoa)
- Legumes ao vapor na manteiga de ervas

77,00
(2 unidades)

134,00
(4 unidades)

189,00
(6 unidades)

- Mini Moranga recheadas de Bobó de camarão
rosinha, com dois camarões enfeitando e
cebolinha desidratada
- Arroz branco com amêndoas

134,00
(2 unidades)

240,00
(4 unidades)

348,00
(6 unidades)

- File Mignon a Tornedor ao molho de vinho do
Porto com Mix de Cogumelos (2 unidades por
pessoa)
- Batatas recheadas de queijo com tomates
secos e molho bechamel (1 unid por pessoa)

110,00
(4 unid file e
2 batatas)

190,00
(8 unid file e
4 unid batatas)

270,00
(12 unid file e
6 unid batatas)

- Medalhão de File Mignon com BACON ao
molho Malbec com Tomates secos (2 unidades
por pessoa)
- Champignon recheados com provolone (2
unidades por pessoa)

110,00
(4 unid file e 8
unid
champignon)

190,00
(8 unid file e 16
unid
champignon)

270,00
(12 unid file e
24 unid
champignon)

06 costeletas
R$140,00

12 costeletas
R$280,00

18 costeletas
R$420,00

Porção para 2
pessoas
R$134,00

Porção para 4
pessoas
R$240,00

Porção para 6
pessoas
R$348,00

Arroz branco com amêndoas

10,00

16,00

22,00

Peras recheadas de queijo Gruyere (meia pera
por pessoa – 1 unidade por pessoa)

18,00

30,00

40,00

Batatas recheadas de queijo com tomates
secos ao molho bechamel (1 unid por pessoa)

12,00

18,00

24,00

ENCOMENDAS COM 48 HORAS DE ANTECEDENCIA

Carré de Cordeiro ao Molho de Hortelã com
cebolinha caramelada (3 unidades de
costeletas por pessoa)
Acompanha Arroz branco e Purê de Maça com
champagne
Risoto de Camarão pequeno com raspas de
limão siciliano e enriquecido com 3 camarões
médios por pessoa acompanha cheiro verde e
queijo parmesão Este prato será finalizado na hora pelo cliente
conforme instrução que irá junto com prato
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MASSAS
ENCOMENDAS COM 48 HORAS DE ANTECEDENCIA
MASSAS PARA GRATINAR – RETIRAR A TAMPA E LEVAR AO FORNO ATÉ FERVER

Tortelline de queijo cremoso com alho poro aos molhos pomodoro
italiano e bechamel com queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$53,00

Tortelline aos quatro queijos aos molhos pomodoro italiano e
bechamel com queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$53,00

Tortelline de queijo gruyere com laminas de peras aos molhos
pomodoro italiano e bechamel com queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$64,00

Tortelline de queijo cremoso com tomates secos aos molhos
pomodoro italiano e bechamel com queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$53,00

Rondelli aos quatro queijos com presunto ao molho bechamel com
queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$53,00

Rondelli aos quatro queijos ao molho bechamel com queijo
parmesão ralado por cima

08 unidades
R$53,00

Fagottini (massa verde) de frango com catupiry ao molho bechamel e
queijo parmesão com queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$53,00

Fagottini (massa verde) de queijo brie com pedaços do damasco ao
molho bechamel com queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$65,00

Fagottini (massa verde) de Ementhal com mix de cogumelos ao
molho bechamel com queijo parmesão ralado por cima

08 unidades
R$64,00

DOCES
* PRODUTOS TAMANHO FESTA

12
UNIDADES

25
UNIDADES

50
UNIDADES

100
UNIDADES

Bombom de morango
Bombom de nozes
Caixinha de chocolate de coco com flor de fita
Ouriço preto na raspa meio amarga
Bombom de coco com leite condensado
Bombom de uva cintilante com florzinha
Concha de damasco recheada de trufa branca
Brigadeiro de churros
Bombom de brigadeiro com avelã
Ele e Ela

37,00
35,00
37,00
22,00
28,00
32,00
35,00
22,00
35,00
21,00

65,00
60,00
65,00
38,00
49,00
56,00
60,00
38,00
60,00
36,00

112,00
106,00
112,00
65,00
86,00
98,00
106,00
65,00
106,00
62,00

195,00
185,00
195,00
113,00
150,00
170,00
185,00
113,00
185,00
107,00
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PARA PRESENTEAR - Caixa descartável de Doces com 12 unidades - Preço: R$35,00
03 unidades de Ouriço preto na raspa meio amarga
03 unidades de Bombom de Nozes
03 unidades de Bombons de uva cintilante
03 unidades de Caixinha de chocolate com Rosas de coco
PARA PRESENTEAR - Caixa descartável de Doces com 28 unidades - Preço: R$70,00
04 unidades de Ouriço preto na raspa meio amarga
04 unidades de Triffle de Nozes
04 unidades de Bombons de uva cintilante
04 unidades de Bombons de brigadeiro com avelã
04 unidades de Bombom de Morango
04 unidades de Brigadeiro de churros
04 unidades de Caixinha de chocolate com Rosas de coco
PARA PRESENTEAR
Bouquet de Morangos para presentear - Preço: R$76,00
01 Bouquet de Morangos Frescos (14 unidades) acompanha Creme de Chocolate meio amargo, Calda
de Frutas Vermelhas e Creme Anglaise (Baunilha)

Fondue para 4 pessoas
FONDUE DE FILE AO MOLHO DE VINHO (200 gr por pessoa em cubo)
Acompanhamentos: Molho gorgonzola, Molho de mostarda Dijon, Molho Barbecue,
Cebolinha Caramelada, Pimenta biquinho e Chimichurri
 File mignon cortados em cubos, selados e embalados à vácuo – tirar o file do
vácuo e chegar a carne no ponto desejado quando inserido no molho
 Molho de vinho tinto pronto (para cliente ferver e colocar no fondue)
FONDUE DE QUEIJO (640 ml): Gruyere e Ementhal
Acompanhamentos: Mini batatinhas salteadas, grissinis, pães italianos variados e
baguetes
CAMARÃO À GRANDE GALA (20 unidades)
Acompanhamentos: Molho limão siciliano, Molho agridoce de tangerina e molho
rosado
20 unidades de camarões rosa prontos para consumo
FONDUE DE CHOCOLATE (640 ml):
Fondue de chocolate acompanha: 12 Morangos, 12 Uvas sem semente, 8
Marshmallow, 16 Brigadeiros (8 branco e 8 preto), 4 bananas e 8 Cubos de Kiwi

Preço

R$220,00

R$190,00

R$190,00

R$185,00
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KIT 1 – FESTA JUNINA
Nas caixas descartáveis
Salgados
Pastel comum de carne
Risole de milho com catupiry
Coxinhas de frango com catupiry
Mini cachorro quente assado
Empadinhas de frango com azeitona
Caldo de mandioca com carne cozida (250 ml)

Para 04 pessoas
08 unidades
08 unidades
08 unidades
08 unidades
08 unidades
04 potes

Doces
Canudinho de doce de leite
Brigadeiro de milho verde
Cajuzinho
Doce de leite
Canjica (250 ml)

05 unidades
05 unidades
05 unidades
05 unidades
04 potes

* PRODUTOS TAMANHO FESTA
Preços (R$):

R$165,00

Tortas
Sabores
Torta de Nozes com brigadeiro (branco ou preto)
Torta de Chocolate com brigadeiro e raspas de chocolate preto
Torta de Chocolate com brigadeiro e coco com leite condensado
Torta de Chocolate com brigadeiro e Morango
Torta de Chantilly com Morangos

20 cm
12 pessoas
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00

25 cm
16 pessoas
152,00
152,00
152,00
152,00
152,00

- Funcionamento: segunda-feira a sexta de 10:00h as 17:00h
- Entrega: Retirada no Buffet Catharina (Av. Raja Gabaglia, 3080 - Estoril)
OU Entrega a domicílio (taxa de acordo com localização)
- Contato: 3342-2334 / 98424-3323
OBS: OS PEDIDOS DEVERÃO SER FEITOS COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA
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