
Jantar privativo no nosso barquinho ou espaço do romântico 
com decoração especial com flores e velas. 

 

O que sugerimos é um menu 
degustação de cinco pratos elaborado especialmente para a 

ocasião. . 
Uma oportunidade única para surpreender alguém especial. 

 

Inclui: 
Arrumação especial de aniversâr io.
Menu degustação sendo: 
2 entradas, 2 pratos principais, 1 seleção de sobremesas e 
1 garrafa de espumante e um mini bolo 
Veja nossas sugestões de menu na página a seguir. 

Decoração com balões e velas, garrafa de espumante e mini bolo 

de aniversário no quarto ou espaço do jantar no momento da sua 
chegada (ou horário e dia solicitado)

 R$ 1.200,00 por casal 
*agendar com mínimo 15 dias antecedência. 

Mimos aniversârio



Praia do Encanto, s/n, Morro de São Paulo :: Bahia :: Brasil 

Praia do Encanto, s/n, Morro de São Paulo :: Bahia :: Brasil 

Entradas

Creme de aipim com dado de robalo e azeite trufado 
 

Ramequim de carne do sol com purê de mandioca e parmesão
 

Ceviche de badejo com cítricos 

 

Medalhão de lagosta ao molho de frutos do mar 
 

Escondidinho de camarão na moranga 

 

Creme de coco com camarão e abacaxi grelhado 
 

Mini salada Cesar servida no crocante de bacon 

 

Mini salada com creme de tomate seco e frutos secos
 



Praia do Encanto, s/n, Morro de São Paulo :: Bahia :: Brasil 

 

Risoto de frutos do mar 

Risoto de carne do sol com moranga e açafrão da terra 

Filé mignon com batata noisete asada na brasa ao molho de alecrim 

Filé mignon com molho de Porto e parmentier de batata 

Bife de Chorizo servido com musseline de banana da terra e palha de 
mandioca. 

Salmão selado em leito de legumes a juliana e molho de azeitona preta 

Peixe na folha de bananeira com molho de coco 

 

Seleção de sobremesas sendo: Petit Gateau, Sorvete de coco e Parfait doce de 

leite 

Risoteria

Sobremesas

Nossos peixes
 

Nossas carnes
 


