Reveillón 2023
Buffet amplo e variado com entradas, comida
japonesa, jantar, sobremesas, mesa de saída,
e muito mais (consulte nosso cardápio completo)
Open bar com Whiskie 12 anos, Espumante, Vodkas
importadas, energético, cervejas, sucos naturais, água
com e sem gás, refrigerantes, soda italiana, caipirinhas,
caipiroscas, Gin Tônica, Aperol e moscow mules
banda de baile ao vivo, monitores e recreação
para crianças

31/12 | 20:30 às 02:30

Menu Reveillón 2023
Entradas
Ceviche

Barca de sushis e sashimis
califórnia, kani, salmão,
tomato e skin rolls, niguiri de
peixe branco e salmão
Mousse de abacaxi
Mini pães variados
Canapé de pernil com
abacaxi
Tabua de embutidos
Copa, salaminho italiano,
lombo condimentado e
presunto cru
Parmesão com favos de mel
Gorgonzola com figos
frescos e nozes
Vou-le-vant de camarão com
requeijão
Canudinho crocante de
frango defumado

Sardella, homus, coalhada
seca e quibe crú
Camarão crocante com molho
asiático
Folhado de damasco
Mini quiche marguerita
Trouxinha de brócolis e
emmental
Mix de castanhas
pistache, amêndoas torradas,
amendoins coloridos, castanha
de cajú
Frutas secas
Damasco, Tâmaras, figo turco
Queijo Brie
com geléia de pimenta e favo
de mel
Strudel de frango com ameixa

Jantar

Bacalhau a Zé do Pipo
Pernil assado à pururuca
com molho de laranja
Escalope de filé mignon
ao molho de mostarda dijon
Chester desossado
com fio de ovos e cerejas
Lombo recheado
com batatas e bacon
Bobó de camarão
Tender com laranja e cravo
Tilápia Arpoador
Paella de frutos do mar
Arroz com amêndoas
Farofa de castanhas

Caponata

Sofiatelli de búfala
com manjericão, ao molho rosé

Palmitos recheados

Salada verde

Menu Reveillón 2023
Sobremesa

Bebidas

Frutas frescas

Whisky 12 anos

Torta de Frutas
no pão de ló e creme dois leites

Cervejas

Mini quindins
Brigadeiro de amêndoas
Sorvete de Nutella
com calda de frutas vermelhas

Espumante Freixenet
Vodka Absolut e Smirnoff
Suco de laranja
Refrigerantes normal e diet

Pavlova

Coquetel de frutas e caipiroskas

Camafeu de nozes

Drinks com Gin, Aperol

Banoffe

Moscow Mule

Cheesecake de frutas
vermelhas

Energético

Mesa de saída
Café, mini pão de mel, petit four,licor

Reveillón 2023
Garanta já seu convite
Individual: R$ 520 | Casal: R$ 950
Familiar: 1 casal + 2 filhos até 17 anos: R$ 1400
6 a 12 anos: R$ 180 | 13 a 17: R$ 250

Informações e reservas

(16) 3102 5760 | 3102 7775 | 99242 2480
Praça Rotary Club, 105, Ribeirão Preto
www.espacoarpoador.com.br

Nos chame por aqui!

* ingresso cortesia para babás em serviço,
acompanhando famílias com crianças e para menores de 6 anos
* valores parcelados em até 3 vezes sem juros
* somente venda antecipada - até 20/12 (sujeito à disponibilidade)

