
Couvert  

  

P60 Pani e paté fatti a casa 

Pães tradicionais e integrais. Patês feitos na casa  

Antipasti  

P61 Insalata verde con quinoa all’aroma di limone e pomodorine 

Salada de folhas com quinoa temperada, aroma de limão e tomatinhos

 

P62 Polenta italiana con ragù di manzo al pomodoro fresco

Polenta italiana ao molho de carne bovina com tomate fresco

Piatti Principali  

 

P63 Pennette integralle alla salsa di porri e zucchine con semi di 

sesamo 

Massa integral com molho de alho-poró e abobrinha com semente de 

gergelim

 

P64 Risotto con ragù di salsiccia artigianale pomodoro e pepe

Arroz arbóreo com linguiça artesanal, tomate fresco e pimenta vermelha

P65 Gnocchi di spinaci al sugo di pomodoro e profumo di basilico

Nhoque de batata com espinafre ao molho sugo de tomate fresco e 

manjericão

 

P66 Pesce del giorno alla salsa di pomodoro capperi e olive nere 

con verdure grigliate

Peixe do dia ao molho de tomate fresco, alcaparras e azeitonas pretas, 

com legumes grelhados

 

P67 Spaghetti di zucchine al pesto di basilico e mandorle

Abobrinha em formato de espaguete com molho de manjericão e amêndoas

P68 Cubetti di manzo alla salsa di gorgonzola e spinaci con patate 

rustiche al forno 

Filé mignon em cubos ao molho de gorgonzola e espinafre com batatas 

rústicas ao forno

 

SLVG

SLVG

V O C Ê    E S C O L H E  :

Cibo a Casa  

O La Doc vai até sua casa

por telefone ou WhatsApp.

Portare Via

Retire o seu pedido no La Doc

Fone: (15) 3224.4747

WhatsApp:

(15) 3224.4747

Cozinhar faz parte da relação humana. Envolve carinho, amor, cuidado, 

dedicação e muitos aspectos e características que podem representar diversos 

significados para diferentes momentos. 

A comida ganha a personalidade de quem cozinha e é isso que faz com que 

ganhe o poder de criar e despertar lembranças 

por meio do sabor e paladar.

As receitas do Salutare         unem gastronomia à alimentação mais leve e saudável.SL

As receitas do Vegano          são elaboradas com opções orgânicas e produtos 

totalmente livres de origem animal.

VG

É uma atividade que conecta, encanta e aproxima pessoas.

(15) 3142.3704

Faça seu pedido 

SL

SL


	Página 1

