
Menu 1

Couvert

Entrada 
Salada Giardino

(mix de folhas com alcachofras,
palmitos, tomates secos e azeitonas).

Pratos Principais
(1 opção de escolha)

- Conchiglioni 4 queijos gratinada ao molho Margherita;
- Gnochi de batata, levíssimo, ao molho rústico de mignon com ervas;

-Risoto de funghi Porcini;
-Risoto de brie com parma e aspargos;

-Galinha caipira da vovó com taglioline artesanal;
- Saltimbocca de mignon com risoto margherita;

-Tortelli de abobora e amêndoas ao molho giardino;
- Escalope de mignon com nhoque de batata com molho giardino (aspargos frescos, 

pignoli, rúcula e creme);
- Ravioli tricolore de costela ao molho do próprio assado.

Sobremesa
Profiteróles com sorvete de torrone e calda de chocolate e nozes.

Preço por pessoa: sob consulta

Opcional

Coquetel de Brusquettas
Em qualquer um dos menus, poderá ser servido de boas-vindas aos convidados, 

nossas bruschettas de tomate, pepperone e pizzaiolla.

Preço por pessoa: sob consulta
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Couvert

Entrada 
(definir 1 opção antes)                         

- Salada Giardino (mix de folhas com 
alcachofras, palmitos, tomates secos);

- Polentinha cremosa gratinada ao ragout de 
linguiça Blumenau.

Pratos Principais
(pré-defina 3 opções para seu convidado escolher uma na hora)

* CARNES
- Filetto Ferrari: mignon grelhado ao nosso 
molho Ferrari, acompanhado de ravioli de 

mozzarella de búfula com molho gorgonzola 
e damascos;

- Filetto Bourguignon: molho a base de 
vinho tinto, cubos de bacon, cenouras e 

cebolas com purê de batatas;
- Filetto Giardino: mignon grelhado 

acompanhado de ravioli de mozzarella de 
búfala com molho giardino (aspargos 

frescos, pignoli, rúcula e creme);
- Filetto Gorgonzola com nhoque, molho 

pomodoro e basílico;
- Saltimbocca de mignon com risotto de brie;
- Paleta de cabrito com tagliatelle e legumes.

* MASSAS 
- Conchiglione de Camarão;

- Raviole de Hortelã recheado de Cordeiro;
- Gnocchi de batata ao ragú de ossobuco;

- Gnocchi de funghi ao ragú de cogumelos;
-Ravioli de queijos ao molho de pignole e 

aspargos (Giardino).

* OUTROS 
- Risotto de queijo brie com parma e 

aspargos;
Peixe branco da estação il Vigneto com arroz 

branco cremoso amendoado com figo 
puxado no azeite;

- Galinha caipira da vovó com taglioline 
artesanal;

- Risotto Margherita.

Sobremesa
(1 opção de escolha)

- Profiteróles com sorvete de torrone, calda 
de chocolate e nozes;

- Banoffi.

Preço por pessoa: sob consulta

Opcional

Coquetel de Brusquettas
Em qualquer um dos menus, poderá ser 
servido de boas-vindas aos convidados, 

nossas bruschettas de tomate, pepperone e 
pizzaiolla.

Preço por pessoa: sob consulta

Menu 2

Porcini Trattoria - www.porcini.com.br
Rua Buenos Aires 277 - Batel - Curitiba - Paraná - Brasil - Fones (41) 3023-5117 e 3022-5115 - Whatsapp (41) 99631-0029

Horário: JANTAR Segunda a Sábado das 18:00 às 23:00 | ALMOÇO Sábados e Domingos das 12:00 às 16:00
Estacionamento serviço valet. Valores sujeitos à alterações sem aviso prévio. Consultar nos fones indicados no site.


	Página 1
	Página 2

