


Acreditamos que a comida contribui para que os encontros e as histórias sejam ainda mais 
grandiosos e marcantes. Por isso, nosso propósito é oferecer experiências gastronômicas que 
fogem do lugar comum, proporcionando momentos únicos e inesquecíveis em torno da mesa.

Somos uma empresa gastronômica e oferecemos um portfólio completo para atender 
a distintos perfis de companhias e eventos. 

Desde um café da manhã para abertura de um dia de trabalho diferente, um brunch 
ou almoço para o lançamento de um novo produto ou, ainda, um belo e surpreendente jantar. 

É só nos dizer qual a sua necessidade e nós pensamos e executamos para você!

A EMPRESA



Cada prato é apresentado pelos chefs do projeto.
Ingredientes, inspirações e origem dos pratos são descritos aos comensais 
à mesa. As bebidas, escolhidas a dedo para a harmonização, também são 

apresentadas cuidadosamente pela chefe de salão.

A EXPERIÊNCIA



SABORES 
DA ITÁLIA

Toscana, Lazio, Campania, Emilia-Romagna...cada região da Itália é um mundo particular de 
sabores que serviram de inspiração para esse menu. Uma oportunidade mais que especial para 

provar itens únicos do país da bota, garimpados um a um pelo chef.



- Brusqueta . Ricota cremosa de búfala . Mini tomates confit, flor de sal e pimenta-do-reino 
preta moída na hora. Azeite de oliva extra virgem . Folhas crocantes de manjericão

APERITIVO



- Degustação de embutidos Italianos artesanais

ANTIPASTI



- Pasta alla Matricciana (molho pomodoro, vinho branco, pancetta, pimenta do reino preta 
moída na hora, parmegiano regiano e pecorino romano) . Rúcula selvagem italiana

PRIMO PIATO 



- Bistecca alla Fiorentina (assada na brasa) . Vegetais assados 

SECONDO PIATO



- Ricota fresca . Morangos frescos levemente marinados no vinagre de framboesa, açúcar de 
confeiteiro e folhas frescas de manjericão . Crocante de pistache e amêndoas . Zabaglione de 
limão siciliano

DOLCE



INVESTIMENTO
• Por pessoa: 

R$ 210 (sem bebidas alcoólicas)

R$ 290 (com harmonização de bebidas alcoólicas + bebidas não
alcoólicas variadas)

• Trabalhamos com pagamento via dinheiro, cheque e transferência 
eletrônica. Além de cartões de crédito via sistema online (sujeito a 
taxas).



MIL FACES 
DO CACAU

Menu que gira em torno do cacau, onde o fruto típico brasileiro é 
apresentado em diferentes formatos que vão muito além do chocolate, 

inclusive em pratos salgados. 



- Mini linguiças suínas tostadas na chapa de ferro . Glace de goiabada, especiarias e chocolate 
amargo . Folhas jovens de agrião

PETISCOS



- Arroz vermelho . Cubos tostados de queijo de coalho . Castanhas de caju assadas . Gomos 
de cebola roxa assados no melado de romã . Mini tomates vermelhos frescos . Nibs 
crocantes de cacau . Brotos da horta

ENTRADA FRIA



- Palmito pupunha assado com azeite de oliva extra virgem, temperado com flor de sal 
defumado e pimenta-do-reino preta moída na hora . Lascas de chocolate (100% cacau) . 
Creme leve e aerado de mandioquinha

ENTRADA QUENTE 



- Filé mignon suíno (tostado e crocante por fora, miolo rosado e suculento por dentro) . Glace 
concentrado de porco e chocolate 70% cacau AMMA . Crocante de mandioca

PRATO PRINCIPAL 



- Bolo denso de chocolate meio amargo . Praliné crocante de amendoim . Pétalas de flores da 
horta . Creme inglês morno de café com leite

SOBREMESA



INVESTIMENTO
• Por pessoa: 

R$ 230 (sem bebidas alcoólicas)

R$ 310 (com harmonização de bebidas alcoólicas + bebidas não
alcoólicas variadas)

• Trabalhamos com pagamento via dinheiro, cheque e transferência 
eletrônica. Além de cartões de crédito via sistema online (sujeito a 
taxas).



MAR & CERRADO
Menu inspirado na combinação de dois biomas brasileiros. Com pratos 

especialmente criados pelo chef Gustavo Rigueiral, depois de um extenso 
trabalho de pesquisa. O resultado são preparações que seguem a linha mar 
y montaña ou surf n turf. Estilo de cozinha nascido no Mediterrâneo em que 

pratos combinam ingredientes do mar e da terra, com a ideia de mesclar 
sabores, cores e texturas.



- Mini broa de milho . Maionese de açafrão . Vinagrete de polvo, coentro, salsa e cebola roxa 

PETISCO



- Ceviche geladinho de pintado & Carne de cajú . Lâminas crocantes de cebola roxa . Suco de 
limão Taiti e cravo . Coentro e salsa fresca

ENTRADA FRIA



- Vieira . Concentrado de porco e semente de mostarda . Purê de beterraba assada . 
Pamonha de milho e queijo tulha brustolada . Quiabo tostado

ENTRADA QUENTE



- Camarão na brasa . Farinha de mandioca goiana tostada na manteiga noisete . Filé mignon 
suíno curado . Emulsão de abóbora . Bernaise de Pequi

PRATO PRINCIPAL 



- Bolo cremoso de doce de leite . Mousse de queijo de ovelha . Farofa crocante de castanha 
de barú . Amaranto

SOBREMESA



INVESTIMENTO
• Por pessoa: 

R$ 250 (sem bebidas alcoólicas)

R$ 330 (com harmonização de bebidas alcoólicas + bebidas não
alcoólicas variadas)

• Trabalhamos com pagamento via dinheiro, cheque e transferência 
eletrônica. Além de cartões de crédito via sistema online (sujeito a 
taxas).



Aqui a carne é a estrela. Seja servida em seu estado bruto, 
assada lentamente ou tostada no fogo da brasas.

FOGO



- Pão de Milho quente e crocante. Maionese de mostarda Dijon, picles e alcaparras . Steak 
Tartare (receita tradicional francesa) . Cebola roxa . Cebolinha fresca

PETISCO



- Carré de Cordeiro assado na brasa . Salada fria de pepino em cubinhos, lâminas de 
amêndoas, menta e dill fresco . Mini tomates em rama assados . Mini cenouras tostadas . 
Creme defumado de beringelas . Coalhada fresca

ENTRADA FRIA



- Flat Iron (bife da raquete) assado lentamente a baixa temperatura . Mandioca frita na 
manteiga de garrafa . Quiabo tostado . Farinha de mandioca Goiana (fornecedor exclusivo) . 
Bernaise de pequi

ENTRADA QUENTE 



- Peito de pato assado na brasa . Repolho roxo queimado (cozido diretamente nas brasas) . 
Vinagrete morno de melado de cana, castanha de caju e coentro

PRATO PRINCIPAL 



- Bolo denso de chocolate meio amargo . Praliné crocante de amendoim . Pétalas de flores da 
horta . Creme inglês morno de café com leite

SOBREMESA



INVESTIMENTO
• Por pessoa: 

R$ 290 (sem bebidas alcoólicas)

R$ 370 (com harmonização de bebidas alcoólicas + bebidas não
alcoólicas variadas)

• Trabalhamos com pagamento via dinheiro, cheque e transferência 
eletrônica. Além de cartões de crédito via sistema online (sujeito a 
taxas).



Um charmoso sobrado paulistano, localizada numa rua sossegada, com ar de praia 
e campo, a Casa Jantar Secreto é um verdadeiro oásis bem no meio da cidade. 

A apenas 5 minutos do Parque do Ibirapuera e da Avenida Paulista, tem projeto
assinado pelo arquiteto André Vainer especialmente pensado para receber de forma 

agradável e aconchegante, oferecendo toda a infraestrutura necessária para 
a realização de eventos em ocasiões especiais.

Informações Adicionais:
Capacidade para receber 30 pessoas sentadas para refeição

Parede para projeção 
Internet (wi-fi) 

TV 
Banheiro 
Mobiliário

Enxoval (louças, talheres, taças e copos de alto padrão)
Cozinha com vista para o salão

Área externa para eventos diurnos

CASA JANTAR 
SECRETO



CASA JANTAR SECRETO | ENTRADA



CASA JANTAR SECRETO | ÁREA INTERNA



CASA JANTAR SECRETO | ÁREA INTERNA



CASA JANTAR SECRETO | ÁREA INTERNA



CONDIÇÕES
• Os valores apresentados são válidos para a Casa Jantar Secreto

• Caso não compareçam todos os convidados, caberá ao contratante arcar com o
     valor remanescente.

• O serviço de cozinha e salão acontecerá no dia determinado pela parte contratante
     com duração de 3h. A extrapolação do horário, acarretará na cobrança de um
     adicional de R$ 800,00 por hora extra de serviço.

• Em caso de cancelamento do evento, ou prorrogação da data do mesmo, dois dias
     antes do evento sem prévia concordância das partes, o contratante pagará ao
     contratado uma multa correspondente a 1/3 (um terço) do valor contratado. Após
     esse período, o cancelamento ou adiamento do evento acarretará no pagamento de
     100% do valor contratado.



PARA DÚVIDAS 
E ALTERAÇÕES:
contato@jantarsecreto.com

(11) 9.8409.0913

CONTATO

mailto:contato@jantarsecreto.com


www.jantarsecreto.com

http://www.jantarsecreto.com

