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Cardápio Reveillon 2021  
 

 

Entradas 

Tábua Especial  ................................................................................................R$390,00  
- Queijos parmesão e gouda 

- Castanhas, frutas secas e desidratadas 

- Patê de queijo, sardela, caponata de berinjela, antepasto de abobrinha com tomate seco, alichela 

e tapenade de azeitonas pretas.  
- Presunto de Parma, mousse de gorgonzola e figos  

- Frutas: uvas, ameixas e damasco desidratado  

 Acompanha pão italiano, bread sticks e torradinhas  

 
Brie na Phyllo com praliné de pistache, castanhas  e mel ...................................R$110,00 

 500g  

 

Cuscuz Paulista ................................................................................................R$220,00 
 600g  

 Com palmito e camarões médios descascados 

 

Terrine de gorgonzola.......................................................................................R$150,00 
 800g  

com frutas desidratadas, Parma, tomatinhos confitados e figos (de acordo com a 

disponibilidade no mercado, produto sazonal)  -  acompanha mel  

 
Porções para 4 pessoas  

 

 

Acompanhamentos 
 

Salpicão de camarão ........................................................................................R$220,00 

 Com uvas passas e maçã  

 

Farofa Especial ................................................................................................R$130,00 
 Bacon, frutas desidratadas e farinha de mandioca  

 

Arroz de amêndoas  .........................................................................................R$150,00  

 Arroz, açafrão e amêndoas em lâminas  
 

Arroz Especial ..................................................................................................R$130,00  

 Arroz, frutas desidratadas e nozes.  

 
Arroz branco ......................................................................................................R$60,00  

  

Porções para 4 pessoas 

 
 

 

Pratos Principais  

Lombo suíno assado.........................................................................................R$340,00 
Acompanha: abacaxi grelhado, farofa natalina e molho demi-glace  

https://www.tachopaulista.com.br/
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Salmão à moda do chef ...................................................................................R$420,00 

Grelhado no azeite extra virgem, com legumes salteados (aspargos, cenoura, brócolis e 

mini tomates). Acompanha molho de gengibre e shoyo 
 

Bacalhau Gadus Morhua à moda do chef  ........................................................R$380,00  

Postas de bacalhau Gadus Morhua, batatas, cenouras, tomates, azeitonas verdes e pretas, 

pimentões coloridos, cebola, brócolis e azeite extra virgem.  
 

Chester na Phyllo ............................................................................................R$380,00 

 Chester assado em lascas com creme do chef e muçarela na massa Phyllo  

 
Pernil na Phyllo ...............................................................................................R$380,00 

Pernil assado em lascas com creme do chef  e muçarela na massa  Phyllo 

 

Camarão na Phyllo ..........................................................................................R$380,00 
  Camarão médios descascados com creme do chef  e muçarela na massa  Phyllo 

 

Porções para 4 pessoas  

 
 

Paellas  -  a partir  de 4 pessoas   

 

Marinera ..........................................................................................R$90,00 por pessoa  
Selecionados frutos do mar – camarões médios descascados, lula, marisco e postas de peixe,  

refogados com temperos especiais, cozidos com arroz e decorados com camarões médios, polvo,  

ervilhas frescas e pimentões coloridos  regados ao azeite extra virgem 

 
 

Morhua ............................................................................................R$90,00 por pessoa  

Inspirada na tradicional Bacalhoada Portuguesa,   essa preparação vem com selecionadas postas 

de Gadus Morhua e arroz,   em sua decoração batatas cozidas na água do bacalhau, azeitonas 
pretas e verdes, pimentões coloridos, tomates e cebolas e cenouras confitadas, ervilhas frescas e 

brócolis,  regada abundantemente com azeite extra virgem 

 

Carreteira ........................................................................................R$70,00 por pessoa  
Lombo suíno,  carne seca, linguiça calabresa e  bacon. Refogados e cozidos com arroz, decorados 

com panceta assada, pimentões coloridos, queijo de coalho grelhado, salsinha, tomate, cenoura, 

cebola confitada e ervilhas frescas, regados azeite extra virgem 

 
Mineira ............................................................................................R$70,00 por pessoa  

Cortes magros de frango, lombo suíno, linguiça calabresa, linguiça toscana e  bacon, refogados e 

cozidos com arroz, decorados com costelinha suína,  pimentões coloridos, ovos cozidos, salsinha, 

tomate, cebola confitados, milho e brócolis, regados azeite extra virgem.  

Goiana/Galinhada ............................................................................R$60,00 por pessoa   

Cortes magros de frango caipira,   refogados e cozidos com arroz, decorados com pimentões 

coloridos, ovos cozidos, salsinha, tomate, cebola em rodelas e brócolis, regados a azeite extra 

virgem.  

 

Para paellas acima de 20 pessoas consultar valor com desconto  
As paellas são preparadas e enviadas nas paelleiras que são retiradas vazias após dia 20 de 

janeiro  em horário e data a combinar. 
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Observações: 

Encomendas – até dia 22 de dezembro 2021 ou até atingirmos a capacidade de atendimento 

  
Entregas – sob agendamento dias 30 e 31 dezembro de 2021 (das 8h às 17h)  

 

Retiradas – Rua Dr. Estevão Montebello, 22 – Freguesia do Ó – SP (CEP: 02930-000) horário e 

dia a combinar  
 

Taxa de entrega  -  a calcular de acordo com a distância  (R$3,00 por Km distância – Uber Flash) 

 

Embalagens – Os pratos são acondicionados em embalagens descartáveis (EXCETO AS PAELLAS)  
e contém instruções para aquecimento (para pratos quentes)  

  

 

Forma de pagamento – à vista quando da encomenda,  via  transferência bancária, PIX, cartão 
de crédito (link de pagamento Pague Seguro) ou  boleto bancário.  

 

 

Esperamos lhe ver em breve. ☺ 

https://www.tachopaulista.com.br/
https://web.facebook.com/tachopaulista?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/tachopaulista/
https://www.google.com/maps/place/data=!4m3!3m2!1s0x94cef9a906aad96f:0x58333488d0fa820!12e1?source=g.page.m.mp&laa=merchant-panel-review-solicitation-promoted-task

