DEDO DE MOÇA
temporada de fondues 2019
PARA COMEÇAR
peça uma entrada enquanto espera a sua fondue chegar!

TRADICIONAL . 22,90
sardela, pasta de ricota temperada e antepasto de berinjela acompanhados de pães e torradas.

VEGANA . 22,90
antepasto de berinjela, homus, pães e torradas. livre de ingredientes de origem animal.

FONDUES VEGANAS
COGUMELOS NA PEDRA . 125,90
seleção de cogumelos frescos salteados - 500 gramas - acompanhados de diferentes molhos e 6
fatias de pão italiano.

QUEIJO VEGANO . 110,90
novidade de 2018, criamos essa fondue feita à base de castanhas de caju e vegetais. acompanham
batata bolinha e pão italiano.

CHOCOLATE VEGANO . 89,90
chocolate 50% cacau e leite de aveia feito aqui. acompanham frutas, granulado e farofa de paçoca.

FONDUES DE QUEIJO
BRASILEIRÍSSIMA . 128,90
criação de 2016. fusão de queijos brasileiros, com destaque para o legítimo CANASTRA, e
preparada com cachaça. além do pão italiano e da batata bolinha, acompanham farofa caseira e
110 gramas de linguiça fina defumada.

QUEIJO CLÁSSICA . 115,90
combinação perfeita de EMMENTHAL e GRUYÈRE fundidos com nossos segredos.
acompanham pão italiano e batata bolinha.

BLUE CHEESE . 110,90
criação Dedo de Moça, com delicado toque de GORGONZOLA. acompanham pão italiano e
batata bolinha.

FONDUES NA PEDRA
CARNE NA PEDRA . 125,90
600 gramas divididos em filé mignon bovino, filé mignon suíno e filé de peito de frango.
acompanham sete deliciosos molhos.

CARNE NA PEDRA ESPECIAL . 133,90
600 gramas exclusivos de filé mignon bovino, também acompanhados de sete molhos.

FONDUES DOCES
todas acompanhadas de abacaxi, banana, morango, uva, marshmallow e biscoitos.

CHOCOLATE . 89,90
CHOCOLATE COM OREO® . 89,90
CHOCOLATE BRANCO . 89,90
CAPPUCCINO . 89,90
PAÇOCA . 89,90
DOCE DE LEITE . 89,90 - acompanha farofa de canela.
NUTELLA® . 95,90
NUTELLA® com LEITE NINHO® . 95,90
CHOCOLATE COM JACK DANIEL'S . 95,90
CHOCOLATE BELGA ZERO AÇÚCAR . 95,90

COMBINADOS
DUETO 1 . 190,90
(1 fondue de queijo + 1 fondue doce)

DUETO 2 . 200,90
(1 fondue na pedra + 1 fondue doce)

DUETO 3 . 228,90
(1 fondue na pedra + 1 fondue de queijo)

TRIO . 312,90
(1 fondue na pedra + 1 fondue de queijo + 1 fondue doce)
*as opções DUETO (1, 2 e 3) e TRIO não estarão disponíveis no dia 12 de Junho.

