
  

Cardápio para o  
Final de Ano - 2017 

Assados Domakoski 
Rua Padre Agostinho, 1662 

Fone: 3336-5826 – www.assadosdomakoski.com.br 

   
Informe o dia 24 ou 31/12 (     ) e horário que virá retirar a encomenda 13:00 às 16:00 hs (    :    ) 

Nome:  Telefone:  
Endereço:  Email:  
Observação: Para realizar a sua reserva, preencha este documento e traga-nos até 20/12 para o Natal ou 27/12 para o Ano Novo.  
A sua reserva será confirmada mediante o adiantamento de 30% do valor total estimado.  

Carnes Descritivo Qtd. 
Ave tipo Chester 
Preço por kg R$ 48.90 

Peça inteira, pesando em média 2,3 Kg, com o tempero da casa, assado com 
maçãs para realçar o sabor. 

(    ) peças 

Costelinha pururuca 
Preço por kg R$ 46,78 

Peça pururuca  pesando em média de 1,3 Kg, assado com o tempero da casa  (    ) peças 

Leitão – Paleta 
Preço por kg R$ 68,98 

Dianteiro do leitão à pururuca, assado com o tempero da casa. Peça inteira pesando 
em média 3,2 Kg. 

(    ) peças 

Leitão – Pernil 
Preço por kg R$ 68,98 

Traseiro do leitão à pururuca, assado com o tempero da casa. Peça inteira pesando 
em média 2.5 Kg. 

(    ) peças 

Leitão – Prancha 
Preço por kg R$ 68,98 

Metade inteira do leitão à pururuca, assado com o tempero da casa. Pesando em 
média 3,5 Kg (acompanha a cabeça). 

(    ) peças 

Lombinho suíno  
Preço por kg R$ 48,78 

 Peça pesando em média 1 Kg, assado com o tempero da casa. (    ) peças 

Medalhão de frango 
Preço por kg R$ 41,98 

Peça em média de 0,6 Kg, feita com o peito de frango e ervas finas, envolto por uma 
camada de bacon. 

(    ) peças 

Paleta de cordeiro 
Preço por kg R$ 79,78 

Dianteiro do cordeiro pesando em média 1 Kg. Assado  com o tradicional tempero 
da casa. 

(    ) peças 

Pernil de cordeiro 
Preço por kg R$ 78,78 

Traseiro do cordeiro pesando em média 1,2 Kg. Assado com o tradicional tempero 
da casa.   

(    ) peças 

Pernil suíno sem osso 
Preço por kg R$ 45,78 

Peça de aproximadamente 2 Kg, assada com o tradicional tempero da casa. (        ) Kg 

Peru 
Preço por kg R$ 67,20 

Peça inteira com aproximadamente 3 Kg, com o tempero da casa, assado com 
maçãs para realçar o sabor. 

(    ) peças 

Picanha bovina 
Preço por kg R$ 97,48 

Peça inteira, pesando em média 0,8 Kg, assada com sal grosso. (    ) peças 

Tender bolinha 
Preço por kg R$ 66,80 

Peça inteira, pesando aproximadamente 0,8 Kg, assada com o tempero da casa. (    ) peças 

   
Acompanhamentos   
Abacaxi assado 
Preço por kg R$ 19,78 

Meia peça, pesando em média 0,350 Kg, assada com canela e açúcar. (    ) peças 

Arroz à Grega 
Preço por embalagem R$ 9,20 

Arroz branco, cenoura, uva passa, pimentões verde, vermelho e amarelo. Serve de 
2 a 3 pessoas. 

   (    ) emb. 

Farofa especial 
Preço por embalagem R$ 16,50 

Farinha de mandioca biju, paio, castanha de caju, pistache e manteiga. Serve 3 
pessoas. 

   (    ) emb. 

Arroz c/Lentilha 
Preço por embalagem R$ 11,80 

Arroz cozido no leite de coco, lentilha e alho poró. Serve de 2 a 3 pessoas.     (    ) emb. 

Salada Waldorf 
Preço por embalagem R$ 19,80 

Maçã verde, abacaxi, creme de leite fresco, maionese, nozes e salsão. Serve de 2 a 
3 pessoas. 

(    ) emb. 

Torta de Legumes 
Preço por embalagem R$ 59,00 

Cenoura em cubos, palmito em rodelas, milho, ervilha in natura, salsinha picada, 
tomate concassé e parmesão ralado. Em média 1,5 Kg (Serve de 6 a 8 pessoas). 

(    ) emb. 

Torta de Bacalhau 
Preço por embalagem R$ 89,00 

Massa folhada, bacalhau em lascas, bechamel, batata, ovo cozido, azeitonas pretas 
e cebola roxa. Em média 1,5 Kg (Serve de 6 a 8 pessoas). 

(    ) emb. 

 


