
BG pra você é um  serviço que leva as nossas deliciosas  
receitas  para  o conforto  do  seu  lar, proporcionando 
momentos felizes a você e sua família.

Nosso  cardápio  está  composto  com  opções  a  sua 
escolha,    e    entregamos   os   itens     resfriados     e   
embalados individualmente  com o  cuidado,  higiene  e 
segurança necessários.

Desejamos  poder ajudar a  transformar cada uma  das  
suas  refeições em um momento especial! 

Conte conosco!

11 97774 0141 bgpravoce@bggourmet.com.br
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PARA 04 PESSOAS - 170,00

PARA 02 PESSOAS - R$ 88,00

PARA 01 PESSOA - R$ 49,00

Roulade de saint peter com aspargos e tomate confit acompanhado 

de arroz de grãos e timbale de legumes com pesto de ervas

Salmão na manteiga de ervas com toque de dijon, alcaparras, mix de 

cogumelos e batatas rusticas

Filhote em crosta de castanhas ao molho cremoso de limão siciliano 

com talharim de pupunha, tomate confit e pesto de ervas

PARA 04 PESSOAS - 142,00

PARA 02 PESSOAS - R$ 71,00

PARA 01 PESSOA - R$ 39,00

Frango ao curry acompanhado de arroz cateto com castanhas e 

mandioquinha brulee

Roulade de frango com ricota e ervas, tomate cereja confit, arroz de 

grãos e cenoura glaceada

Arroz de braga

Pernil assado ao próprio molho com purê misto de tubérculos e 

ratatouille de legumes

File mignon suíno ao molho thai com arroz de coco e batata doce ao 

murro

Porchetta pururucada com molho cítrico de goiabada acompanhado 

de farofa biju crocante e arroz de ervas *apenas para 4 ou mais 

porções
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PARA 04 PESSOAS - R$ 158,00

PARA 02 PESSOAS - R$ 81,50

PARA 01 PESSOA - R$ 46,00

Escalope de filé com molho mostarda dijon, acompanhado de caneloni 

de pupunha recheado de cogumelos com tomilho limão

Polpetone recheado com mozarela de búfala acompanhado de 

nhoque grelhado na manteiga de sálvia

Rosbife de filé com molho de brie e ervas, arroz de castanhas e vagem 

chamuscada

Rabada com demi glace e pimenta biquinho acompanhada de batata 

rustica com ervas, agrião e farofa crocante

PARA 04 PESSOAS - R$ 142,00

PARA 02 PESSOAS - R$ 72,00

PARA 01 PESSOA - R$ 39,00

Sfogliate de queijos com molho de tomate rustico e manjericão

Raviolone de zucca com molho cremoso de sálvia

Capeletti de carne assada com creme de parmesão com zest de 

limão siciliano e demi glace

 pra voce
^



TORTAS E CROSTATAS - UNIDADE DE APROX. 2 KG - R$ 98,00

                                                           1 KG - R$ 60,00

                                                    INDIVIDUAL - R$ 19,00

Quiche de brie com zuchini 

Quiche caprese com mozarela de búfala, tomate confit e manjericão

Torta rustica de frango requeijão cremoso 

Torta de pupunha com ervas e tapenade de olivas negras

Crostata de legumes com creme de queijo e tomate confit

Crostata de pernil assado na cerveja com julienne de cenoura 

laqueada

SOBREMESAS - PORÇÕES INDIVIDUAIS - R$ 19,00 CADA

Panacotta com caramelo de conhaque ou calda de frutas vermelhas

Torta brownie com caramelo de amendoim e chocolate meio amargo

Galette de maçã com doce de leite
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COMO FAZER UM PEDIDO?

Escolha suas opções  e entre em  contato  via  e-mail ou 
WhatsApp.

Forma  de  pagamento: 
Transferência bancária
Cartão de credito

Pedidos :
Segunda a quarta - entrega na sexta
Quinta a domingo - entrega na terça

Os pratos serão  entregues  resfriados  em  embalagens 
individuais  e,  caso  queira,  você  poderá congelá-los.
 
Pedido mínimo R$ 250,00, incluso entrega na capital SP.
Consulte-nos para outras regiões!

Ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato com 
a gente!

Pedidos serão aceitos via WhatsApp ou e-mail:
WhatsApp (11) 97774-0141
E-mail bgpravoce@bggourmet.com.br
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