
Al. Jauaperi, 1.224 - Moema (entre Bem-Te-Vi e Pavão)

Tel:  ou Whatsapp  com Eunice5543-1400 93032-2244

www.ricosabor.com.br ricosabor@ricosabor.com.br 

Encomendas somente até 22/12, mas não deixe para a última hora!

Sobremesas: (consulte opções DIET)    Preços por Kg
 

 Bolo de Nozes        R$69,00/Kg.
Pão de ló branco recheado com delicioso creme de nozes, coberto com 
marshmalow e nozes.
 Merengue de Banana       R$69,00/Kg.
Camadas de bananas caramelizadas, creme de leite condensado, 
marshmalow e canela em pó.
 Bombom de Travessa com Uvas     R$69,00/Kg.
Camadas de creme de leite condensado, uvas, ganache de chocolate, 
decorado com uvas e raspas de chocolate.
 Pavê de Abacaxi        R$69,00/Kg.
Tradicional pavê, feito com bolacha champanhe, abacaxi cozido, creme de 
leite condensado, marshmalow e coco ralado.
 Bolo de Chocolate com Morango     R$69,00/Kg.
Pão de ló de chocolate, recheado com delicioso creme de chocolate e 
morangos picados, coberto com marshmalow de chocolate e morangos.
 Rabanadas         R$6,70/un.
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O exclusivo sabor da comida
caseira. Você vai se deliciar...!2020

A melhor comida por quilo de Moema, sempre pronta para o seu paladar!
Entrega em Moema R$30,00. Consulte custo de entrega em outras regiões.

Preferimos montar e decorar já no seu prato ou travessa.

Faça seu pedido com antecedência, para não ficar sem seu prato preferido.

Consulte sobre outros pratos disponíveis, monte a sua ceia.

Fotos ilustrativas, não representam o visual do prato. Preços por quilo.

Desconto de 5% para pagamento em dinheiro/cheque.

Aves e Carnes:      Preços por Kg
 

 Peru de Natal        R$73,00
Peru inteiro assado ao molho Roti, recheado c/farofa e rodeado de batatas
 Peru com Calda de Damasco      R$73,00
Peru inteiro assado ao molho de damasco, rodeado de damasco e cerejas.
 Peito de Peru ao Molho Roti      R$110,00
Peito de Peru assado, fatiado e regado ao molho Roti.
 Sobrecoxa de Frango com Bacon     R$68,00
Sobrecoxa de frango envolta em bacon, assados.
 Chester Natalino        R$73,00
Delicioso Chester assado, regado com seu próprio molho e guarnecido por 
batatas douradas.
 Chester ao molho de Damasco      R$73,00
Chester inteiro assado, pincelado de geléia de damasco, rodeado de farofa 
doce.
 Lombo ao Molho de Abacaxi       R$93,00
Fatias de Lombo assado, intercalados com fatias de abacaxi.
 Lombo Tradicional       R$93,00
Lombo assado, regado com o próprio molho, decorado com batatas coradas
 Pernil à Brasileira           R$98,00
Pernil de porco assado e fatiado, regado com o próprio molho, enriquecido 
com pimentão e cebola.
 Pernil ao molho de Laranja      R$98,00
Delicioso Pernil assado e fatiado, regado ao molho de laranja.
 Tender à Califórnia       R$90,00
Tender assado e fatiado, decorado com abacaxi, figo e cereja em calda, e 
regado ao molho de maracujá.
 Tender ao Molho de Maracujá e Gengibre    R$90,00
Fatias de Tender, regadas com um saboroso molho de maracujá e gengibre
 Rocambole de Carne Natalino         R$88,00
Tradicional Rocambole requintado por: Nozes, Castanha-do-Pará, Passas, 
Peito de Peru picado, queijo ralado, agregados a carne e levados ao forno.
 Filé Mignon ao molho Madeira        R$110,00
Fatias de carne ao molho madeira, à base de vinho tinto e champignons.

 Desconto de 5% para pagamento em dinheiro/cheque.

O mais delicioso Cardápio
de Natal e Ano Novo! 2020
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ricosabor@ricosabor.com.br        www.ricosabor.com.br 
                 Desconto de 5% para pagamento em dinheiro/cheque.

Telefone:  ou Whatsapp  (com Eunice)5543-1400 93032-2244

Faça hoje mesmo a sua encomenda, não deixe para a última hora!

Peixes e Frutos do Mar:            Preços por Kg
 Siri Gratinado       R$88,00
Refogado cremoso de carne de Siri, enriquecido de leite de coco, tomate, 
cebola, azeite de dendê, creme de leite e parmesão.
 Salmão Noite Feliz      R$115,00
Salmão desfiado, puxado no azeite, com cebolas e requeijão. Gratinado ao 
forno com ovos e queijo ralado.
 Bacalhau à Portuguesa      R$115,00
Bacalhau desfiado com batatas, cebolas, pimentões, alho, azeitonas pretas, 
regado com azeite de oliva.
 Divino Bacalhau        R$115,00
Bacalhau em lascas pequenas com molho cremoso a base de leite e queijo, 
preparado em camadas com batatas, cebolas, pimentões, azeitonas e azeite

Massas:                 Preços por Kg
 Canelone de Natal      R$66,00
Canelone recheado com ricota, mussarela e nozes, regados ao molho 
branco, salpicado de parmesão e levados ao forno para gratinar.
 Lasanha Marguerita      R$66,00
Folhas de massa branca, intercaladas com mussarela de bufala, com molho 
vermelho, parmesão e manjericão.
 Panqueca de Espinafre recheada    R$58,00
Panquecas de espinafre recheada com ricota e cenoura, com delicioso 
molho de laranja.
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O mais delicioso Cardápio
de Natal e Ano Novo2020

Um toque de exclusividade na
sua Ceia de Natal e Ano Novo

Entradas e Acompanhamentos:  Preços por Kg
 Salada Waldorf          R$70,00
Salsão,erva-doce,maçã,passas,nozes,cenoura,frangodesfiado,maionese,creme leite
 Salada de Kani, Palmito e Abacaxi      R$72,00
Cubos de Kani, palmito e abacaxi, envolvidos com maionese e creme de 
leite.
 Grelhado de Abobrinha        R$55,00
Abobrinha grelhada, tomate cereja, champignon, c/azeite, sal, alho e nozes.
 Salpicão Festivo          R$72,00
Frango desfiado,cenoura,batata,maçã,passas,azeitonas,envoltas em maionese
 Salada de Natal         R$68,00
Fatias de repolho roxo e branco, cenoura ralada, maçã em cubos, nozes, uva 
passa, azeite e sal, no iogurte.

 Salada de Bacalhau e Grão de Bico      R$75,00
Bacalhau desfiado, puxado no azeite com cebola, azeitona e grão de bico 
cozido.
 Salada de Maionese com Frutas      R$68,00
Legumes picados com maçã e uva passa, envoltos em maionese.
 Arroz com Tomate Cereja e Manjericão     R$52,00
Arroz envolvido num refogado de tomate cereja, azeitonas pretas e manjericão
 Arroz ao Champagne e Amêndoas      R$56,00
Deliciosa combinação de arroz,passas e amêndoas,acrescidos de champagne
 Lentilha da Sorte         R$46,00
Lentilha cozida, temperada com cebola dourada no azeite e azeitonas.
 Um toque de sofisticação!Purê de Maçã    R$69,00
Nossa especialidade.Maçãs cozidas até se desmancharem em ponto de purê
 Farofa Saborosa         R$46,00
Farofa preparada com aquele tempero gostoso,acrescido de bacon e linguiça
 Farofa Natalina com Frutas Secas      R$49,00
Farofa preparada c/temperos e molhos especiais,enriquecida de frutas secas
 Torta Cremosa de Palmito       R$63,00
Deliciosa massa crocante, com recheio cremoso de palmito.
 Cuscuz de Frango         R$51,00
Cuscuz preparado com delicioso refogado de frango e legumes picados.
 Enrolado Abobrinha c/Ricota e Tomate Seco   R$55,00
Fatias de abobrinha recheadas de ricota e tomate seco, ao molho pesto.
 Cestinha de Tomate recheado       R$55,00 
Tomate recheado c/Arroz 7grãos, ricota e nozes, coberta de parmesão,ao forno
 Desconto de 5% para pagamento em dinheiro/cheque. Pág. 3
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