Camarão com moranga

(As porções são entregues em embalagens
de alumínio. Morangas prontas para serem
recheadas à parte: R$ 10,00/moranga)

R$ 99,00

R$ 143,20

R$ 199,00

Saladas

Ingredientes não poderão ser alterados

Maionese ou Salpicão de Frango
Salada de Bacalhau

R$ 49,30

(porção p/3 a 4)

(batatas, bacalhau desfiado, ovo de codorna e azeitonas, porção p/2 a 3)

R$ 48,90

Cuscuz de sardinha
Cuscuz de camarão ou palmito
Torta de Bacalhau ou Camarão
Torta de Frango com catupiry ou Palmito com catupiry
Lasanha / Nhoque - à bolonhesa ou 4 queijos
(unid.)

R$ 51,40

(unid.)

R$ 59,00

(unid.)

R$ 59,00
(unid.)

(porção p/2)

R$ 52,00
R$ 61,80

Acompanhamentos
Completo

(porção p/ 4)
(inclui 2 porções de arroz branco, 2 p. de farofa doce
ou salgada) Troca por arroz à grega: +R$4,00/ porção)

Arroz branco
Arroz à grega / farofa doce ou salgada
Arroz c/ amêndoas

R$ 67,00

(porção p/ 2 a 3)

R$ 20,00
(porção p/ 2 a 3)

R$ 23,30
R$ 33,20

(porção p/ 2 a 3)

Sobremesas

Torta holandesa / prestígio / chocolate com nozes
/ Panacota com calda de frutas vermelhas
morango
Pera ao creme
Manezinho Araújo / Creme de Damasco
(12 fatias)

(porção p/ 4)

(porção p/6 )

Rua Barão de Jaguara, 1218 / 1224 - Centro / Campinas-SP
edenbar.adm@uol.com.br / www.edenbar.com.br

R$ 95,00
R$ 42,50
R$ 59,90

Assados Fatiados

Peru assado simples

Cesta de natal

Peru assado à califórnia

(Assado com tempero especial.
Sem acompanhamentos. Peça de aprox. 4,2 kg cru)

Ingredientes não poderão ser alterados
Decoração especial, acompanhada de frutas
3 opções entre: pernil, lombo, lagarto ou cupim
1 opção entre: tender ou peito de peru
2 porções de farofa – salgada ou doce
2 porções de arroz branco
2 potes de 250 ml de molho – agridoce, laranja ou madeira

Lagarto ou cupim assado
(Acompanha molho madeira)

Lombo assado

(Acompanha molho madeira)

Leitão barriga pururuca
(Sem osso)

Pernil fatiado

(Acompanha molho especial para pernil)

Peito de peru fatiado
(Acompanha molho de laranja)

Tender bolinha

(Acompanha molho agridoce)

Cordeiro à Caçadora

(Cozido com cenoura e batatas. Acompanha arroz branco)

R$ 279,90

D5
p/2 pessoas

D8
p/3 pessoas

D9
p/4 pessoas

R$ 65,40

R$ 85,20

R$ 113,60

R$ 65,40

R$ 85,20

R$ 113,60

R$ 199,90

(Decoração especial, acompanhado de frutas, 2 porções de farofa doce,
2 porções de arroz branco, 2 potes de 500 ml de molho – agridoce ou laranja)

R$ 264,90

Pernil inteiro

(Decoração especial. Acompanha molho especial para pernil.
Vendido somente em peça inteira (sem fatiar), com peso aproximado,
pois serão pesados após assados. Peça de aprox. 6 a 7 kg assado)

R$ 349,90

Leitão assado inteiro

(Vendido somente em banda inteira (meia peça de leitão, cortado
da cabeça até o rabo). Preço por kg. Vendido com peso aproximado,
pois serão pesados após assados (aprox. 2 a 3 kg/peça)

R$ 109,90

Leitão assado parte traseira

(Mínimo de 1 kg. Vendido com peso aproximado, pois serão pesados após assados)

R$ 65,40

R$ 85,20

R$ 113,60

R$ 145,90

Frango assado recheado com farofa
(Assado com tempero especial
e recheio com farofa. Sem acompanhamentos)

R$ 65,40

R$ 85,20

R$ 113,60

R$ 78,60

R$ 108,00

R$ 145,90

R$ 78,60

R$ 108,00

R$ 145,90

Peixes e Frutos do Mar
Ingredientes não poderão ser alterados

Bacalhau desfiado
- À Gomes de Sá
(Bacalhau desfiado, batata, ovos,
brócolis, azeitonas e pimentões)

R$ 111,00

Preço único p/2 pessoas

Chester Simples

(Assado com tempero especial. Sem acompanhamentos. Peça de aprox. 4,2 kg cru)

D5

D8

D9

p/2 pessoas

p/3 pessoas

p/4 pessoas

R$ 99,00

R$ 143,20

R$ 199,00

R$ 99,00

R$ 143,20

R$ 199,00

R$ 99,00

R$ 143,20

R$ 199,00

R$102,90/Kg

Preço por Kg

- À Consulesa
(bacalhau desfiado, batata, cebola e creme de leite)

R$199,90

Chester à califórnia

(Decoração especial, acompanhado de frutas, 2 porções de farofa doce,
2 porções de arroz branco, 2 potes de 500 ml de molho – agridoce ou laranja)

- À Moda da casa
(Bacalhau desfiado, batata e alho frito ao molho de tomate,
acebolado, decorado com brócolis,
azeitona, ovos de codorna e cenoura)

Assados Inteiros

R$ 49,90

R$ 264,90

Bacalhau fresco assado no azeite
(Acompanha batatas ao murro.
Vendido por kg com peso aproximado, pois serão
pesados após assados. Peça de aprox. 1 a 2 kg assado)

