
Salmão defumado no pão preto  |  Mini caprese com flor de sal  | 
 Homus tahine em crostata de mandioca          |  Caviar beluga

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

www.toriba.com.br

Não Hóspedes

CANAPÉS FRIOS

Vol au vent de frango defumado e champagne  |  Profiteróles ao
creme de camarão e curry  |  Cubos de tapioca com geleia de frutas
amarelas

CANAPÉS QUENTES

ENTRADAS
Antepastos e pães especiais  |  Ilha de ostras frescas  |  
Bacalhau em berço de ervilha torta  |  Seleção de folhas da horta  |
Salada de melão, uva, laranja e kani  |  Fundos de alcachofra recheadas  
Palmito, parma e figos frescos  |  Couscous Marroquino com frutas
secas e especiarias         |  Caesar salad  |  Salada de lentilha rosa e
hadoque ao perfume de laranja  |  Salpicão de legumes no azeite

NatalTORIBA

Piano e violino19:30 | 01:00
apresentando temas clássicos, natalinos, jazz standards,
bossa nova e sucessos da música internacional.

(Toribinha Bar & Fondue)

Coquetel19:30 | 21:00 (Bar e Salões do Toribinha Bar & Fondue)

Chegada do Papai Noel20:30 | 21:30 (Lounge da Piscina)

Ceia de Natal à luz de velas21:00 | 01:00
 do Toribinha Bar & Fondue

(Bar e Salões



www.toriba.com.br

Seleção de queijos e frios regionais da serra
QUEIJOS E FRIOS

Tender a Honolulu  |  Galantine de chester com frutas natalinas  |
Terrina de queijo vegano e cogumelos 

CLÁSSICOS

PRATOS PRINCIPAIS

SOBREMESAS
Vacherin de frutas vermelhas (suspiro)  |  Mousse tricolor de chocolate  |
Bûche Nöel (Tronco de Natal)  |  Torta trufada de chocolate         |  Bolo de
nozes com fios de ovos  |  Floresta branca  |  Crepes veganos de peras          |  
Tortinhas de pêssego         |  Panetone  |  Pirâmide Saint Honoré  | 
 Zabaglione  |  Torta Jack Daniel’s  |  Rabanadas  |  Cascata de frutas 

ESTAÇÃO DE CHÁS E CAFÉ

BEBIDAS INCLUSAS água, sucos, refrigerantes, chá e café

Adulto = R$ 770,00
Criança de 7 a 12 anos = R$ 385,00

VALORES

Telefone: (12) 3668-5000   |   WhatsApp: (12) 3668-5008
E-mail: reservas@toriba.com.br

RESERVAS

NatalTORIBA

Peru assado, rústico de castanhas e molho de vinho do porto  |  Leitoa
assada  |  Almôndegas veganas de grão de bico, coulis de tomate
cereja e azeite trufado         |  Pernil de cordeiro ao forno  |  Filé mignon
ao molho rossini e trufa  |  Sorrentino, zucchine e gamberi  |  Maçãs
salteadas no azeite  |  Seleção de legumes grelhados         |  Quinoa real
com brócolis         |  Arroz com amêndoas


