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ALMOÇO � 17/09/16 
CHURRASCARIA SAL E BRASA 
 
CARDÁPIO  
  
1. ENTRADAS 
Pão de queijo, torrada de alho, pastel de queijo e carne. 

 
2. BUFFET FRIOS (TIPO SELF-SERVICE) 
Alcaparras, palmito, champignon, cenoura baby, ervilhas, pimentão cambuá, 
maionese de batata tradicional, sonata marítima, salada de acelga, berinjela com 
tomate seco, polvo, ovo de codorna, berinjela em conserva, cenoura, beterraba, lula 
em anéis, carpaccio, mexilhões meia concha, milho verde, azeitona preta, azeitona 
verde, azeitona recheada, radicchio, chicória, couve-flor, cebola em conserva, 
cebola ao azeite, rabanete, picles, pepino em conserva, mini milho, queijo de búfala, 
vargem, maxixe em salada, kani-kama, tomate, feijão verde, endívias, pimentão 
vermelho, tomate seco, vinagrete, cebolinha cristal, salada tropical, rúcula, alface 
americana, alface crespa, alface lisa, alface roxa, pães diversos, azeites extras 
virgens, vinagre bálsamo e geléia de hortelã.  
Molhos diversos: ali, mostarda, tártaro, maracujá, azeitona roxa, barbecue, 
alcaparras com mostarda, alho frito, creme de alho, alho em conserva e quatro 
variedades de pimenta.  
Queijos tipo: gruyére, gouda, gorgonzola, parmesão e salame.  
Sushi Bar: hot alifórnia, alifórnia, skin e outros.     

 
3. BUFFET QUENTES 
Massas preparadas na hora:  fetuccine, linguine, fuzile e penne, com molhos 
diversos tipo: bolonhesa, ao sugo, molho branco, quatro queijos, e outros mais à 
escolha do cliente.  
Pratos Quentes: (variados diariamente ) camarão ao bafo, arroz com brócolis, filet 
aos quatro queijos, filet ao molho madeira, peixe ao molho de camarão, feijoada, 
purê de batatas, bacalhau com batatas, moqueca de peixe, paella, frutos do mar, 
carne de siri, siri gratinado e batata sauté.  

 
4. CARNES (TIPO RODÍZIO) 
Picanha, picanha nobre, picanha com alho, alcatra, maminha, fraldinha, cupim, 
costela bovina, bife ancho, contra filé, costela de ripa, paleta de carneiro, pernil de 
carneiro, carré de carneiro, costela de carneiro, picanha suína, costela suína, lombo 
suíno, coração de frango, peito de frango, frango à champagne, coxa de frango, 
peito de peru com bacon, javali, codorna, filet com queijo, linguiça de frango, 
linguiça apimentada e linguiça calabresa. 
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5. GUARNIÇÕES 
Arroz branco, arroz piamontese, arroz carreteiro, feijão tropeiro, farofa de ovos, 
farofa normal, batata frita, banana à milanesa, cebola à milanesa, polenta 
frita,  macaxeira frita, baião de dois e paçoca. 

 
6. BEBIDAS (3 unidades) 
Bebidas frias: água, suco de laranja (copo), refrigerante, coco (in natura). 
Bebidas alcoólicas: caipirinha, caipirosca nacional, cerveja Skol (latão ou long neck), 
vinho (taça) e chopp.  
 
7. SOBREMESA (1 unidade) 
Sobremesa do carrinho 
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