
Além do nosso cardápio clássico, 
o Pranzo D’affari é um menu especial,

elaborado mensalmente, sendo a opção 
ideal para unir negócios e gastronomia.

PRANZO D’AFFARI 
Almoço de Negócios 

De segunda a sexta-feira
(exceto aos feriados)

Almoço - De segunda a sexta - Agosto de 2021
reservas@ladocgastronomia.com.br 

Telefone: 15 3224 - 4747

LADOCGASTRONOMIA



PRANZO DELLA SETTIMANA

Couvert, Piatto Principale e Dolce                                                                     76
Couvert, Antipasto e Piatto Principale                                       76 
Couvert, Antipasto, Piatto Principale e Dolce                         87

Couvert
Pani e patè fatti a casa 
Pães tradicionais e integrais. Patês feitos na casa

Antipasti
Insalata verde con carpaccio di anguria al rosmarino e
crema di avocado
Salada de folhas verdes, fatias finas de melancia e creme de abacate

Polenta italiana con salsa di pomodoro alla salsa di basilico
Polenta italiana com molhos de tomate fresco e manjericão

Piatti Principali
Pasta di grano integrale con caponata di melanzana e olive nere
Massa integral com caponata de berinjela e azeitonas pretas

Risotto con prosciutto crudo italiano porri croccante
e parmigiano
Arroz arbóreo, presunto cru italiano, alho poró e parmesão

Pesce del giorno alla salsa di frutta della passione
Acompagna riso integrale al profumo di zenzero 
Tilápia grelhada ao molho suave de maracujá
Acompanha arroz integral com sabor de gengibre

Gnocchi di patate con spinaci alla salsa di zucca cabotiá
e mandorle
Nhoque de batata com espinafre ao molho de abóbora cabotiá
e amêndoas

Polpettine di lenticchie con barbabietola al profumo di comino
Acompagna spaghetti di zucchine e carota alla salsa di pomodoro 
e limone 
Almôndegas de lentilha com beterraba ao aroma de cominho
Acompanha abobrinha e cenoura em formato de espaguete ao molho 
de tomates e limão

Boeuf bourguignon della casa con pancetta e purè di patate
Carne bovina em cubos cozida no próprio molho, vinho tinto, bacon, 
cebola e cenoura. Acompanha purê de batatas

Dolci           
Sobremesa Clássica ou Fruta da Estação

SL VG

SL VG

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

SL

SL


