
Ceia de
Natal

Pasta vegana de “carne” de banana –
500gr 
Feito com a casca da banana, bem
temperadinha, toque de pimenta, alho
e especiarias. Ideal para você comer
com torradinhas.

Antepasto de berinjela – 500gr – feito
com berinjela, tomate, cebola roxa,
alho, pimenta dedo de moça, muitas
ervas e azeite. 

Antepasto de Zucchini – 500gr – feito
com abobrinha italiana assada, cebola
branca, alho, tomate e pimenta do
reino.

Pasta de cogumelos – 500gr – pasta de
cogumelos fresco, salsa,
cebola, alho, pimenta dedo de moça,
tomate e erva doce.

Porção de 500gr

Arroz com lentilha – 42,00

Arroz com cenourinha – 38,00

Arroz Caldoso de Natal – com castanhas,
caldo de frango - 45,00

açafrão e tomates – 45,00

Batatas assadas – 42,00

Farofa de milho – 36,00

Porção para 4 pessoas

Lasanha de abobrinha com pasta de grão
de bico ao sugo – 122,00

Assado de cogumelos com alho poró e
leite de coco com toque picante de
páprica – 132,00

Bobó de palmito pupunha – 124,00

Porção para 4 a 6 pessoas

Pavê de pêssego – 80,00

Pudim de leite – 102,00

Torta de banana com doce de leite e
canela – 120,00

Meringata de Morango – 120,00

Vegano

Entradas
42,00 cada

Acompanhamentos

Sobremesas



Ceia de
Natal

Peru assado – 1 unidade – 279,00

Chester – 1 unidade – 182,00

Lombo Assado com molho de rapadura– 1kg – 92,00

Maminha recheada com legumes, gorgonzola e cebola – 1,2kg – 142,00

Pernil fatiado feito no vinho tinto – 1kg – 102,00

Picanha suína com molho de amora – 1kg – 124,00

Carnes

Pedidos podem ser feitos até dia 21/12

Através do whatsApp: 11. 97173-4402 

via email: contato@duasterezas.com.br

Telefone: 11. 3456-3125

As entregas serão feitas nos dias 23 e 24. Frete não incluso. 
Calculamos o valor da entrega, assim que o cliente nos informa o enderereço :)

Você também pode vir retirar sua ceia de Natal.

Entre em contato!

Faça seu pedido!


