
Ceia de NatalCeia de NatalCeia de Natal
Tenha uma noite inesquecível no Margarida CaféTenha uma noite inesquecível no Margarida Café  

Música ao vivoMúsica ao vivoCouvertCouvert
• Patê de azapa com ricota• Patê de azapa com ricota
• Patê de salmão com tomate seco• Patê de salmão com tomate seco
• Patê de roquefort e natas frescas• Patê de roquefort e natas frescas

Mesa de PãesMesa de Pães

• Baguete francesa• Baguete francesa  
• Pão italiano com peperone e requeijão• Pão italiano com peperone e requeijão
• Baguete integral coberta com grãos• Baguete integral coberta com grãos
• Pão de• Pão de    sourdoughsourdough

SaladasSaladas
• Mix de mini folhas, tomate cereja, bolinhas de mussarela de• Mix de mini folhas, tomate cereja, bolinhas de mussarela de
búfala fresca, nozes e pesto de manjericãobúfala fresca, nozes e pesto de manjericão

• Salada de arroz negro, ervilha torta, tomate cereja, manga e• Salada de arroz negro, ervilha torta, tomate cereja, manga e
castanha Xerémcastanha Xerém

• Salada Caesar clássica com croutons de baguete francesa e• Salada Caesar clássica com croutons de baguete francesa e
camarões caramelizadoscamarões caramelizados  

• Salada lentilha vermelha com ratatouille clássica e crispes• Salada lentilha vermelha com ratatouille clássica e crispes
crocantescrocantes    dede    ParmaParma  

SushiSushi
• Hot• Hot  
• Joe• Joe
• Batera• Batera
• Uramaki• Uramaki
• Niguiri• Niguiri

sushiman ao vivosushiman ao vivo



Ceia de NatalCeia de NatalCeia de Natal
Tenha uma noite inesquecível no Margarida CaféTenha uma noite inesquecível no Margarida Café  

Música ao vivoMúsica ao vivoPratos PrincipaisPratos Principais

• Moquequinha caiçara de garoupa da região• Moquequinha caiçara de garoupa da região  
• Camarão ao Thermidor clássico• Camarão ao Thermidor clássico
• Escalope Black Angus grelhado na manteiga de ervas e molho aos• Escalope Black Angus grelhado na manteiga de ervas e molho aos
3 cogumelos frescos3 cogumelos frescos  
((shitake, shimeji, paris)shitake, shimeji, paris)
• Rocambole de Chester recheado com ragu de frutas secas, panceta• Rocambole de Chester recheado com ragu de frutas secas, panceta
e amêndoase amêndoas  

GuarniçõesGuarnições
• Arroz de espumante com nozes e cebolette• Arroz de espumante com nozes e cebolette
• Rondelli produzido no margarida com creme de natas• Rondelli produzido no margarida com creme de natas    ee
azedinhaazedinha  
• Risoto de banana da terra com castanhas caju• Risoto de banana da terra com castanhas caju
• Legumes mediterrâneo ao perfume de azeite de• Legumes mediterrâneo ao perfume de azeite de
manjericão (aspargos, zucchini, mini cenouramanjericão (aspargos, zucchini, mini cenoura    ee    tomatetomate
pera)pera)

SobremesasSobremesas

• Sorvetinho de panetone artesanal• Sorvetinho de panetone artesanal  
• Cheescake de goiabada com raspas de limão• Cheescake de goiabada com raspas de limão
sicilianosiciliano
• Bolo gelado de 3 chocolates.• Bolo gelado de 3 chocolates.

PRIMEIRO LOTE:PRIMEIRO LOTE:    ESGOTADOESGOTADO    | SEGUNDO LOTE| SEGUNDO LOTE    R$260,00 por pessoaR$260,00 por pessoa  
+ R$9,00 música ao vivo+ R$9,00 música ao vivo                --          BEBIDAS NÃO INCLUSASBEBIDAS NÃO INCLUSAS

  RESERVAS ANTECIPADASRESERVAS ANTECIPADAS  
 (24) 3371 2441(24) 3371 2441    | ERICA@MARGARIDACAFE.COM.BR| ERICA@MARGARIDACAFE.COM.BR


