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Réveillon La Fortuna Ristorante 2018 

 

Jantar 
Entradas: 

 

  Petit cuzcuz 

  Prosciutto – melão, hortelã & uva verde 

  Mussarela de búfala, tomate cereja, torrada & pesto  

  Roll de zuchinni recheado com ricota temperada & nozes 

  Lentilha da sorte – com bacon, cebola & tomate 

  Carpaccio de salmão defumado 

  Salada de bacalhau & batata 

  Brie com coulis de frutas vermelhas 

  Tábua de frios selecionados 

  Salada tropical – folhas & frutas ao molho de iogurte natural 

 

- cesta de pães ~ fabricação própria ~ 
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Molhos: 

             Caesar 

       Ranch  

             Iogurte, maionese, cebolinha & salsinha, maracujá picante 

             Ervas frescas 

 Especial de alho 
 

Buffet de Quentes:  

 

Arroz com amêndoas  

Arroz branco 

Ratatouille 

Tomate ao forno com queijos 

Legumes gratinados 

Farofa festiva - Abacaxi, bacon & uva passa 

Batata rústica ao alho assado & alecrim  

Lombo recheado com bacon, nozes, queijo cremoso & 
damasco 

Namorado em crosta crocante 

Filé mignon ao molho madeira  

Conchiglione de peito de peru ao molho quatro queijos 

Petit baked potato com cream cheese & chips de parma 

Peito de peru ao molho califórnia - Abacaxi, goiaba & pêssego 

 

 



 

3 

 

 

Buffet de Sobremesas: 

 

Torta mousse cremosa de chocolate 

Naked cake red velvet 

Tiramissu 

Soverte de vanilla com calda de frutas vermelhas 

Pudim la fortuna 

Mini tartelettes de seleção de frutas 

Terrine de panetone 

Petit tartin de limão  

Mesa de frutas da estação 

Amendôas 

 

Bebidas: 

Água Mineral Com e Sem Gás 
Refrigerantes Diet e Normal 
Sucos Naturais  
Cerveja  
Espumante 
Vinho Tinto Carmen Carmenere  
Whisky 8 anos J. W. Red Label  

 
Encerramento: 

Café e Petit Fours 
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Informações: 
 

Valor R$450,00 por pessoa 

(Incluso Alimentos, Bebidas, Taxa de serviço e Música: Dj com pista 
de Dança) 

 

➢ Crianças 

Até 6 anos não paga, de 7 a 12 anos pagam a metade do valor. 

 

Horário: das 21:00h às 2:00h 

 

Pagamento antecipado 

Deposito bancário 

 

Reservas 

(11) 3266-3692 / eventos.fortuna@uol.com.br 

De segunda à sexta às 09hs às 18:00. 

 

Política de Cancelamento 

Para cancelamentos de reservas confirmadas será devolvido apenas 
50% do valor pago. 
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Condição especial para Hospedagem de Clientes do “La Fortuna” 
no Transamérica International Plaza. 

 

Diária de R$275,00 + 5% ISS 

Apartamento Single ou Double 

Com café da manhã & Late Check out até as 16:00hs 

 

Mapas das Mesas 

 

 

 La Fortuna Ristorante 

www.lafortuna.com.br 

Endereço:  

Al. Santos, 981 - Jd. Paulista - SP 

 

http://www.lafortuna.com.br/

