
 
Sugestão de cardápio 

 

Risoto: 
-Risoto de camarão                                             
-Risoto de camarão e abobrinha 
-Risoto de champignon 
-Risoto de espinafre 
-Risoto quatro queijos 
-Risoto provolone 
 -Risoto Alla milanese 
-Risoto de frutos do mar 
-Risoto funghy 
-Risoto com La zucca 
-Risoto de abobora com carne seca 
-Risoto pancetta e provolone 
- Risoto AL vino rosso 
-Risoto de amêndoas e queijo pecorino 
-Risoto de cebola caramelizada e aspargos 

 

-Risoto AL peperone e gorgonzola 
-Risoto de castanhas, aspargos e abobrinha 
-Risoto de congrio a marsala 
-Risoto de palmito 
-Risoto de azeitona preta 
- Risoto de tomate seco com rúcula 
-Risoto de Parma com queijo brie e geleia de damasco 
-Risoto de gorgonzola e maçã verde com castanha de 
caju 
- Risoto de frango e limão siciliano 
-Risoto de mascarpone e Parma 
-Risoto de alho poro e cogumelos frescos 
-Risoto Noccioli 
-Risoto damasco com amêndoas 
-Risoto de brócolis 

Massas: (penne) 
-Molho de nozes 
-Molho funghy 
-Molho parisiense 
 -Molho de salmão e alho poró 
-Molho a La norma 
-Molho bolognesa 
-Molho ragu de carne 
-Molho de frango 
- Molho de tomate seco 
-Molho de camarão 
-Molho carbonara 
-Molho putanesca 
-Molho alho e oleo 
 

-Molho sugo  
-Molho pesto(manjericão, nozes e queijo ralado) 
-Molho de atum 
-Molho de espinafre 
-Molho matriciana (bacon, calabresa e molho de tomate) 
-Molho quatro queijos 
-Molho à Gricia (panceta e queijos) 
-Molho de rúcula 
-Molho de palmito 
-Molho de agrião 
-Molho de cogumelos frescos 
-Molho com sardinha 
-Molho de berinjela 
-Molho Noccioli 
 

Nhoque de batata (ao molho sugo, bolonhesa, frango, quatro queijos, tomote seco, carbonara, al pesto, ragu de 
carne, ragu de linguiça, salteado na manteiga aromatizada com salvia) 
Ragu com polenta mole (ragu de carne, de linguiça, 7 carnes ou frango) 
Ragu de carne com purê de mandioquinha 
Tortei de abobora (ao molho sugo, bolonhesa, queijo, frango, gorgonzola) 
Tortellini de carne, frango e ricota com espinafre (ao molho de queijo, gorgonzola,sugo, bolonhesa, salteado na   
                                                                                     manteiga arromatizada com salvia) 
Sofiole de 4 queijos com nozes ao molho a sugo 
Ravioli tomate seco (ao molho de rucula, molho de queijo) 
Ravioli de ricota com espinafre (ao molho de queijo, salteado na manteiga arromatizada com salvia) 
Estrogonofe ( acompanha arroz branco e batata palha) Frango, carne 
 
 


