Rodízios

(PREÇO POR PESSOA)

(serviço mínimo para 2 pessoas e cobrado por pessoa que consumir)

Premium Experience 149,30 (POR PESSOA)
Fondue de Carne, Fondue de Queijo e Fondue Doce

escolha suas carnes preferidas: mignon, frango e suíno; o queijo mais saboroso e o doce dos seus sonhos
acompanha os 8 molhos Chalezinho: cogumelos, mostarda, alho, queijo, rosé, abacaxi apimentado, ervas e poivre,
pão italiano e multigrãos, pedacinhos de gorgonzola, folhas de manjericão,
cubinhos de tomates, batatinhas sauté e torradas de alho
(repita o quanto quiser do que desejar)

Tradicional 134,00 (POR PESSOA)

Fondue de Carne, Fondue de Queijo* e Fondue Doce*

escolha suas carnes preferidas: mignon, frango e suíno; o queijo mais saboroso e o doce dos seus sonhos
acompanha 8 molhos Chalezinho, torradas de alho, pão italiano e multigrãos
repita o quanto quiser do que desejar
*não incluso Seleção Lindt (17,00 por pessoa)
*não incluso Queijo Chalezinho (10,70 por pessoa)

Raclete Original 149,30 (POR PESSOA)

Combine diversos Sabores, e depois… escolha sua Fondue Doce preferida

queijos raclette original, ementhall, gorgonzola, provolone e catupiry, cebolinhas, pepinos, batatas,
mini salsichas, brócolis, tomates sweet grape, presunto parma, torradinhas de alho e
os 8 molhos Chalezinho.
(repita o quanto quiser do que desejar)

Fondues

(PARA 2 PESSOAS)

(serviço mínimo para 2 pessoas e cobrado por pessoa que consumir)

Fondues de Carne

(600g)

- 152,00

“AO óleo” OU “AO CONSOMÉ DE VINHO”

Filet Mignon, Frango e Suíno, servidas com torradas de alho quentinhas
e os 8 molhos Chalezinho : cogumelos, mostarda, alho, queijo, rosé, abacaxi apimentado, ervas e poivre.
(os molhos e as torradas são servidos à vontade, repita o quanto quiser do que desejar)
*porção adicional de carne - (300gr) - 44,00

Fondue de Camarões (15 un) - 260,00
envoltos em fina camada de farinha de trigo temperada, os molhos e as torradas são servidos à vontade
*porção adicional de 10 camarões 125,00
*porção adicional de 5 camarões 71,00

Fondues de Queijo
sempre no ponto certo, as fondues de queijos são acompanhadas de pães italianos e multigrãos,
cortados em cubos e servidos à vontade

Chalezinho

- 129,50

para elaborar esta receita, o Chalezinho foi buscar nos alpes franceses os melhores queijos,
o resultado foi uma fondue muito leve e com muita elasticidade o que lhe proporcionará sabores inusitados e surpreendentes

Original – 125,00

a mesma servida nos Alpes Suíços

preparada com queijos ementhal e gruyére fundidos com vinho branco, com alguns
temperos, muitos segredos e um toque de Kirsch que fazem desta fondue a mais vendida na Europa, deve ser sempre mexida
e consumida mais rápido que as outras, para não aderir no fundo da panela, e não perder a sua elasticidade

Suave – 119,60

tradição nacional e suas derivações

de leve consistência e sabor muito suave, esta fondue que agrada em cheio o paladar nacional,
proporciona também inúmeras derivações para satisfazer os mais variados gostos

Shimeji e Shitake – 125,00

deliciosa fondue preparada com queijos selecionados

leva em sua receita, cogumelos shitake e shimeji como proposta de um sabor característico e inusitado

Quattro Formaggi – 119,60
diversidade única

queijos ementhal, gruyere, provolone e gorgonzola, fundidos entre si, formam esta fondue que agrada
perfeitamente quem aprecia sabores fortes e intensos

Marguerita – 119,60
versão italiana

deliciosa fondue de queijo com tomates concassé e toques de queijo parmesão, salpicada com folhas de manjericão

Queijo sem Lactose - 125,00

feita especialmente para aqueles que adoram queijo, mas possuem intolerância a esta delícia...
pensando nisto, criamos esta fondue mais do que especial para você, que não abre mão do sabor original do queijo

Acompanhamentos...
Fondues de Queijo
Mix Premium (350g) - filet mignon, rolinhos de parma, mini salaminhos, salsichinhas e batatas canoa 53,00
Filezinho Aperitivo (300g) – cubos de filet mignon preparados no seu ponto preferido 44,00
Involtini Crocante (300g) - Filet Mignon, envolto em fina fatia de pancetta 44,00
Salsichinhas Berna (250g) – salteadas rapidamente no azeite 26,00
Mix Meat (250g) - filet mignon e salsichinha 28,70
Toquinhos Crocantes

(300g) – bem fritinhas e saborosas, uma delícia

21,50

Batata Canoa (300g) – com sal do himalaia 23,30
Batata Sauté (300g) – mini batatinhas cortadas ao meio, passadas no azeite com ervas 17,00
Mix Light (400g) – brócolis, cenourinhas e batatinhas cozidas 26,00
Pães Gluten Free - 22,40

Fondues de Carne ao Vinho
Batata Röesti Tradicional – batata, queijos e bacon...um espetáculo!!! 26,00
Batata Röesti Quatro Formaggi – batata, queijo estepe, parmesão, ementhal e gorgonzola 26,00
Batata Canoa (300g) – com sal do himalaia 23,30
Batata Sauté (300g) – mini batatinhas cortadas ao meio, passadas no azeite com ervas 17,00

Fondues de Carne ao Óleo
Camarões Pané - vg 5(un) envoltos em fina camada de farinha temperada 71,00
Salsichinhas Berna (250g)– coloque por um minuto na panela, ficam deliciosas 26,00
Batata Röesti Tradicional – batata, queijos e bacon...um espetáculo!!! 26,00
Batata Röesti Quatro Formaggi – batata, queijo estepe, parmesão, ementhal e gorgonzola 26,00

Sobremesas Chalezinho
Fondues Doces
Todas as nossas fondues são servidas com frutas frescas, biscoito champagne, cucuruchus especiais, wafers e deliciosos marshmallows
(as frutas e os biscoitos são servidos à vontade, repita o quanto quiser do que desejar)

Linha Lausanne
RECEITAS EXCLUSIVAS CHALEZINHO

Lausanne “Meio-Amargo” 74,60
a mais tradicional de nossas receitas, preparada com chocolate meio-amargo e muito carinho
Lausanne “Ao Leite” 74,60
variação da mesma receita, com chocolate ao leite, para quem prefere sabores suaves
Lausanne “White” 74,60
esta receita foi criada a pedido dos amantes do chocolate branco, que não o trocam por nenhum outro

Seleção Lindt

®

Lindt® Classic 114,20

deliciosamente preparada a partir do mais puro chocolate suíço, Lindt ao leite

Lindt® Hazelnut & Almond 114,20

fantástica combinação do chocolate suíço, Lindt ao leite com avelãs e amêndoas

Lindt® White Almond Nougat 114,20

swiss classic white com amêndoas, proporciona um sabor adocicado e uma crocância incrível

Edições Especiais
Leite Ninho com Nutella® 98,00

delicioso creme de leite ninho, recheado com a verdadeira Nutella®

Alfajor 83,60

2/3 de fondue de doce de leite argentino, com 1/3 de fondue Lausanne meio amargo,
servida com delicioso alfajor

Nhá Benta 83,60
edição da nhá benta em forma de fondue, feita com muito marshmallow e fondue Lausanne meio amargo
Dulce de Leche Argentino 89,00
feita com o delicioso dulce de leche argentino
Nutella® 98,00

inigualável, inconfundível, fantástico!!!

Para acompanhar sua fondue (8 unid) - 15,20

Mini churros de doce de leite, combine com a sua fondue preferida

Sobremesas Para Compartilhar
Brownie 24,20
recheio de doce de leite e sorvete de baunilha
Petit Gateau dos Seus Sonhos 24,20
acompanha sorvete de baunilha e calda de chocolate
Profiteroles 29,60
recheados com sorvete de baunilha e servido com calda quente e amêndoas
(escolha entre calda de Chocolate meio amargo ou de Nutella®)
Caldo, Amaro, Freddo e Dolce 29,60

quente, azedinho, gelado e doce
calda quente de chocolate meio-amargo, sorvete de baunilha,
morangos frescos e suspiros quebrados

