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Delivery ou Take away



02 Black Princess 355ml

Copo Black Princess

Crostini

Batata Chips da casa

Pimenta biquinho

Azeitonas pretas sem caroço

Queijo muçarela temperado

Caponata

Amendoim salgado

Mini  Carol ina

Caixa em MDF com laço

+ frete ou retirada na loja

das 10h às 12h ou 14h às 17h 



Sardela

Zuchinella

Caponata

Mini  Carol inas

Morangos

Mix de Nuts

Batata Chips

Caixa em MDF 

com laço

+ frete ou retirada na loja

das 10h às 12h ou 14h às 17h 

Taça Acrí l ico 

Água Tônica

Gin Tanqueray 

Alecrim

Limão sici l iano

Puccia

Pão Rústico

Crostini



Zuchinella

Muçarela

de búfala .

Gorgonzola

Morangos

Mix de Nuts

Caixa em MDF

com laço

+ frete ou retirada na loja

das 10h às 12h ou 14h ás 17h 

Vinho tinto 375ml

Pão Rústico

Crostini  

Sardela

Puccia

Caponata

Queijo parmesão





Massa de pizza assada f ininha e crocante regada com azeite e temperada com ervas.

- Filé mignon ao molho de vinho do porto servido com batata rústica e arroz.   

- Frango recheado com presunto e quei jo,  empanado e f r i to servido com arroz cremoso 

de tomate concassé,  manjericão e queijo parmesão. 

- Massa recheada feita  na casa coberta com molho de pomodoro.

Refrigerante,  suco natural,  soda ital iana e água com ou sem gás.

Café cortesia



Massa de pizza assada f ininha e crocante regada com azeite e temperada com ervas.

- Filé empanado, f r i to e coberto com molho da casa,  servido com 

batata fr i ta  e  arroz.

- servido com arroz de amêndoas e brócolis.

- Filé de peixe servido em cama de legumes e molho teriyaki.

Refrigerante,  suco natural,  soda ital iana e água com ou sem gás.

Café cortesia



I taipava Premium

Petra  

Cachaça artesanal

- Frozen Daiquir i  

Crostini ,  pizza ( muçarela ,  calabresa ,  marguerita,  choripizza )

Refr igerante ,  suco natural ,  soda i tal iana e água com ou sem gás

Café cortesia



Petra

Original   

Cachaça artesanal ,  Vodka nacional ou saquê .  

- Frozen Daiquir i  

Crostini ,  choripan,  coxinha,  batata chips,  pastel  de quei jo,  

caponata de berinjela .

Refr igerante ,  suco natural ,  soda i tal iana e água com ou sem gás

Café cortesia



Cacildis

Original   

Cachaça artesanal ,  Vodka importada ou saquê.  

- Frozen Daiquir i  

Pizza aperit ivo de muçarela,  choripan tradicional  e  apimentado,

coxinha,  batata chips,  pastel  de quei jo,  arancini ,  brusqueta de tomate.  

Refr igerante,  suco natural ,  soda i tal iana e água com ou sem gás

Café cortesia



Valor  total  já incluso serviço .

Todos os pacotes possuem 3 horas de duração .

As bebidas não alcóolicas são em garrafas 2L servidas pelo garçom .

Bebidas alcóolicas devem ser pagas a parte ou contratar pacote de 

bebidas.  

As reservas são seguradas até 15 minutos do horário agendado .  

Após esse horário os assentos são l iberados para demais cl ientes .

Para garantia da reserva deve-se ter o valor  pago de 50% do pacote .



Como chegar

Telefone e WhatsApp

Email  

gourmetexpress.com.br


