
Menu Especial
Dia dos Namorados



Nosso menu foi todo desenvolvido para você
aproveitar todos os momentos com o seu amor.
O valor é por casal, o serviço será em formato
de Course, serviremos uma sequencia de pratos
conforme a sua escolha, para um jantar especial
a dois. 

*Jantar completo (Couvert, salada, massa, risoto,
proteína, acompanhamento e sobremesa) - Course.

Menu Gastronômico Especial



Couvert com Pães artesanais, manteiga e geleias (Incluso)

Mini Brie Folhado com geleia com pote de frutas vermelhas R$38,00 (opcional
à parte)

Trio de antepasto com pães de fermetação natural R$50,00 (opcional à
parte)

Red salad 

Verdes ao azeite de laranja 

Salada de figo 

Sorrentino de queijo Serra da Canastra 
Sorrentino de presunto Parma com queijo Gouda 

Sorrentino de polvo nero

Molho de tomates frescos com manjericão 
Molho de pesto 
Molho de champagne 

Entrada

 

Saladas
(escolha uma opção para o casal)

Beterraba, pitaya, morango, queijo de cabra, azedinha, folha de beterraba,
tomate cereja, molho de framboesa

Folhas, palmito, lascas de parmesão, molho de laranja e crisp de alho poró

Folhas, figo, queijo, parma, aceto balsâmico glaze e decoração 
 

Massas
(escolha uma opção para o casal)

Molho
(escolha uma opção para o casal)



Risoto de aspargo 
Risoto de cogumelos frescos
Risoto de queijo brie e tomate cereja
Risoto de salmão defumado e abacaxi

Robalo ao molho de camarão e uva verde
Salmão na crosta de pistache ao molho de maracujá 
Mignon recheado com Brie e Parma ao molho de Amarena
italiana  
Mignon recheado com cogumelos frescos ao molho oriental 
Carré de cordeiro ao molho de romã 

Batata rústica aromatizada com alecrim e flor de sal 
Torre de legumes com mussarela de búfala 
Baby legumes glaceados com ghee

Risotos
(escolha até duas opções)

Proteínas
(escolha até duas opções)

Acompanhamentos
(escolha até duas opções)



Chessecake de frutas vermelhas frescas 
Paris brest com mousseline de Nutella 
Ispahan 

Red 

Sobremesas
(escolha uma opção para o casal - sobremesa individual, irão duas)

Casquinha de macaron em forma de coração, recheada
com cremoso de baunilha compota de lichia e framboesa
fresca.

Base de biscuit, recheado com mousse e compota de
frutas vermelhas.



R$380  (Para 2 pessoas) com reserva e
pagamento até o dia 10/06.

R$400 Após essa data acima.   

 

 

(Para 2 pessoas)
 
 

Horário: 
Das 18h30 às 21h00

 
 

Reservas
Whats: (11) 9-8892-9997

E-mail: colonial.nikki@gmail.com



ANVISA

Os clientes deverão usar máscara em todos os ambientes
comuns.
Proibida a entrada com temperatura corporal acima de 37,4º C.
Não será permitido permanecer de pé nos ambientes comuns.
Não será permitido mais do que 6 pessoas por mesa.

TERMOS DE USO DO

RESTAURANTE COLONIAL

A reserva poderá ser feita de forma antecipada pelo nosso
aplicativo, whatsapp, e-mail ou telefone, com pagamento
antecipado.
Devido aos protocolos da Anvisa, a mesa deverá estar vazia
no horário indicado como final da reserva, precisamos
higienizar todo ambiente para o próximo cliente.       
A reserva não poderá passar de 02h30 de tempo total.
Caso a reserva atrase 15 minutos sem contato com o
Colonial, o mesmo será automaticamente cancelado.
Liberado a entrada de animais.
Taxa por rolha R$50.
Couvert Artistico incluso.

Av. Indianópolis, 300 - Moema


