
Fondue A La Carte

Fondue de Queijo

Para 2 ou 3 pessoas

Preparada com queijos variados 
fundidos, acompanha cesta de pão 
italiano, pão de ervas e pão francês, 
batata soutê, brócolis, mini-salsichas, 
alho crocante e goiabada em cubos.

Fondue de Queijo
com Filé Mignon
Filé Mignon em cubos mergulhados em 
variados tipos de queijos fundidos, 
acompanha cesta de pão italiano, pão 
de ervas, pão francês e alho crocante.

Fondue de Picanha
Picanha Uruguaia cortada em lâminas, 
acompanha 6 tipos de molhos de 
fabricação própria cesta de pão italiano, 
pão de ervas e pão francês e alho 
crocante. Servida na chapa.

R$ 94,00

R$ 98,00

R$ 98,00
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Complementos
Cesta de Pães - R$ 10,00 | Molho (unidade) - R$ 1,20
Filé Mignon 250 g - R$ 30,00 | Peixe 250 g - R$ 32,00

Fondue Mista 
Picanha Uruguaia, Filé de Peito de 
Frango e Filé de Truta cortados em 
lâminas, acompanha 6 tipos de molhos 
de fabricação própria e cesta de pães 
italiano, pão de ervas, pão francês e 
alho crocante. Servida na chapa.

Fondue de Peixe
Filé de Truta cortada em lâminas, 
acompanha 6 tipos de molhos de 
fabricação própria e cesta de pão 
italiano, pão de ervas e pão francês e 
alho crocante. Servida na chapa.

Fondue de Chocolate
ao Leite
Fondue de Chocolate ao Leite, servida 
com frutas frescas da época, suspiros, 
marshmallows  e bolacha wafer.

R$ 98,00

R$ 98,00

R$ 86,00

www.peixadadolago.com.br

Sequência de Fondue
(Servida  à Vontade)
R$ 98,00 por pessoa.

*Fondue de Queijo acompanhado por cesta de pão italiano, pão de ervas e pão francês, batata 
soutê, brócolis, mini-salsicha, alho crocante e goiabada em cubos.

*Fondue Mista ( Picanha Uruguaia, Filé de Peito Frango e Filé de Truta), acompanham  6 tipos de 
molhos de fabricação própria, cesta de pães italiano, pão de ervas e pão francês e alho crocante.

*fondue de chocolate ao leite com frutas da época, suspiros, marshmallows  e bolacha wafer.

SUGESTÃO

Aceitamos Cartões de
Crédito e Débito

Com mais de 100 rótulos de vinhos de 10 países.

Adega Climatizada 

Menu

Temporada de Fondue
Servido às Sextas-feiras e Sábados

no Jantar à partir das 18h


