Ofertas da Semana

19/12 a 23/12/2018

Lichia | Kg | R$ 19,90

MANJAR DE LICHIA
INGREDIENTES:

2 copos (tipo requeijão) de polpa de lichia
1/2 lata de leite condensado
4 colheres de sopa de amido de milho
1 folha de gelatina vermelha

Calda:
1 copo (tipo requeijão) de lichia cortada em pedaços
1/2 copo de açúcar

Dissolver a folha de gelatina na água fria.
Bater no liquidiﬁcador a polpa, o leite condensado, a gelatina e o amido de milho.
Levar ao fogo alto para cozinhar por 10 minutos até engrossar.
Despejar em uma forma de furo central e levar para a geladeira.
Tirar da forma quando estiver frio.
Para a calda, cozinhe os ingredientes por cerca de 10 minutos.
Deixe esfriar e depois despeje sobre o manjar.

DELIVERY QUITANDA
Acesse o site: www.quitanda.com
Clique na aba ‘Delivery’ e receba suas compras
em até 2hs ou no horário agendado!

Segunda a Sexta . 7h30 às 22h
Sábados e Domingos . 8h às 21h
Feriados . 8h às 20h
Estacionamento gratuito e com manobrista

Ofertas válidas de 19/12 a 23/12/2018 ou enquanto durarem os estoques.

PREPARO:

HORTIFRÚTI

AÇOUGUE

Buscamos e selecionamos o que há de melhor na roça e no campo para que possamos
oferecer frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos, nutritivos e saborosos

Uma grande diversidade de cortes, manipulados sob rigoroso padrão de qualidade, para oferecer sempre o
produto perfeito.

ORGÂNICO

Ameixa Rubimel

Maçã Fuji

Goiaba Branca

R$ 3,99 | Kg

R$ 9,90 | Kg

R$ 7,49 | Kg

R$ 6,99 | Kg

Lombo ou Pernil Temperado Sadia

R$ 23,90 | Kg

R$ 23,90 | Kg

Lombo de Bacalhau Frescatto

Chester Assa Fácil Perdigão

*Dessalgado

Milho Doce Pré Cozido

Cenoura

Abóbora Italiana

R$ 2,49 | Kg

R$ 5,99 | 450g

R$ 2,99 | Kg

R$ 2,49 | Kg

Alface Americana

Rúcula

Cebolinha Verde

Coentro

R$ 3,59 | Un

R$ 3,49 | Un

R$ 1,99 | Un

R$ 2,19 | Un

Manga em Cubos
da Quitanda

Mix Coleslaw
da Quitanda

R$ 5,49 | 220g

R$ 1,69 | 100g

DELIVERY QUITANDA
Acesse o site: www.quitanda.com
Clique na aba ‘Delivery’ e receba suas compras
em até 2hs ou no horário agendado!

Salsão Talo
da Quitanda

Suco de Laranja
da Quitanda

R$ 2,39 | 100g

R$ 5,49 | 500ml
R$ 9,90 | 1l
Segunda a Sexta . 7h30 às 22h
Sábados e Domingos . 8h às 21h
Feriados . 8h às 20h
Estacionamento gratuito e com manobrista

DA QUITANDA

Caponata de Berinjela

R$ 4,99 | 100g

Imagens meramente ilustrativas, os acessórios não fazem parte das ofertas.

Chuchu

R$ 19,90 | Kg

R$ 54,90 | 680g

Pão Italiano

*Filão ou Redondo

R$ 4,99 | 400g

Filé de Costela Noix Bovina
Korin

R$ 59,90 | Kg

Beef de Chorizo
Grand Passion Wagyu

R$ 229,90 | Kg

Uma seleção de produtos desenvolvida com todo cuidado e carinho, utilizando as
melhores matérias-primas, para facilitar o seu dia-a-dia, seja no preparo de suas
receitas ou desfrutando todo o sabor e praticidade de um de nossos pratos.

Crudites com Iogurte e Ervas

Bolo de Rabanada

Cookies c/ Gosta de Chocolate

R$ 9,90 | 150g

R$ 2,99 | 100g

Ciabatta c/ Azeitona

Brioche Tradicional

Panettone de Frutas Quitanda

R$ 2,29 | 100g

R$ 2,19 | 100g

R$ 21,90 | 500g

R$ 9,90 | 200g

Panettone de Chocolate Quitanda

R$ 25,90 | 500g
DELIVERY QUITANDA
Acesse o site: www.quitanda.com
Clique na aba ‘Delivery’ e receba suas compras
em até 2hs ou no horário agendado!

Segunda a Sexta . 7h30 às 22h
Sábados e Domingos . 8h às 21h
Feriados . 8h às 20h
Estacionamento gratuito e com manobrista

Imagens meramente ilustrativas, os acessórios não fazem parte das ofertas.

Manga Tommy

Medalhão de Frango c/ Bacon

Queijo tipo Grana Gran Formaggio

R$ 9,99 | 100g

Queijo Chancliche c/ Zattar

R$ 12,90 | 135g

Queijo Francês Babybel Mini
*Tradicional ou Light

R$ 11,90 | 110g

Damasco Seco Doce

ADEGA

Nossa adega oferece rótulos de vinhos super especiais a preços convidativos. As cervejas e
os destilados também têm seu espaço. Pesquisamos e degustamos muito para oferecer
verdadeiros achados a quem quiser experimentar. Deguste conosco.

CAVE AMADEU

SALTON

As condições climáticas e o solo da Serra
Gaúcha favorecem a produção da acidez
das uvas, a qual é essencial para balancear a doçura deste espumante. Leve e
agradável, pode ser apreciado a qualquer
hora do dia.

O Prosecco tem aroma frutado, expressando notas de maçã, pera e cítricos,
além de algumas nuances ﬂorais. Em
boca, é leve e refrescante, com uma
acidez bem integrada, já o moscatel
possui dulçor perfeitamente equilibrado
com a acidez. Sua espuma é cremosa e
envolve todo o seu paladar, deixando
uma agradável sensação frutada em
boca.

R$ 3,99 | 100g

Espumante Cave Amadeu

Amêndoa Chilena Defumada
*Salgada

R$ 9,99 | 100g

EMPÓRIO

Salame Hamburgues
Salamanca

Presunto Cru Serrano
Josep Llorens

Lombo Canadense
Ceratti

R$ 9,90 | 100g

R$ 12,90 | 100g

R$ 2,99 | 100g

Espumante Salton

*Brut, Moscatel ou Brut Rosé

*Prosecco, Brut ou Moscatel

R$ 45,90 | 750ml

R$ 29,90 | 750ml

Do arroz com feijão, ao couscous marroquino. Dos molhos, azeites e mix de temperos às geleias
especiais. .Uma seleção de ingredientes especiais e temperos, para dar vida às suas criações
culinárias.

CHANDON

VIÑA MAIPO

Frutado, mostra notas ﬂorais, e
delicado aroma de pão fresco. A
elegância garantida pelo frescor e
a perlage ﬁna envolvem a boca e
associam-se às notas de frutas
cítricas e secas.

O vinho chileno Maipo Cabernet
Sauvignon possui aroma de amoras
maduras, ameixas vermelhas,
chocolate e toques de baunilha.
Harmoniza com massas, carnes
vermelhas e queijos. O Merlot no
nariz é frutado com destaque para
cerejas e tem traços de pimenta e
cacau. .

Espumante Chandon

Vinho Chileno Viña Maipo

*Brut ou Rosé Brut

*Tinto Cab Sauvignon, Tinto Merlot
ou Branco Sauvignon Blanc

R$ 75,90 | 750ml

R$ 45,90 | 250ml

Massas Barilla

*Spaghetti Integrale, Mini Penne Rigate,
Farfalle, Penne Rigate, Rigatoni,
Fusilli, Risoni ou Lasagne

Carpaccio de Lagarto
Wessel

R$ 14,90 | 200g

Chocolate Suíço Lindt Lindor

Sorvetes La Basque

R$ 17,90 | 500g

R$ 39,90 | 200g/201g/202g

R$ 29,90 | 500ml

DELIVERY QUITANDA
Acesse o site: www.quitanda.com
Clique na aba ‘Delivery’ e receba suas compras
em até 2hs ou no horário agendado!

*Inteiro ou Fatiado

R$ 11,90 | 180g

R$ 9,90 | 500g/250g

Panettone Bauducco
*Frutas ou Chocottone

Champignon Raiola

*Milk, Dark ou Assorted

*Diversos Sabores

Panettone Havanna

*Doce de Leite ou
Chocolate c/ Doce de Leite

R$ 49,90 | 700g
Segunda a Sexta . 7h30 às 22h
Sábados e Domingos . 8h às 21h
Feriados . 8h às 20h
Estacionamento gratuito e com manobrista

Imagens meramente ilustrativas, os acessórios não fazem parte das ofertas.

Azeite Extra Virgem
Borriello

R$ 29,90 | 750ml

CORUJA

JOHNNIE WALKER

Uma combinação especial entre sabor
adocicado e aroma ﬂoral de lúpulos.
Cerveja lager leve que reﬂete a
personalidade, a diversidade e a
autenticamente brasileira.

Red Label dispensa apresentações. É o
whisky escocês mais vendido no mundo.
Bastante versátil e pode ser consumido
com gelo ou em coquetéis.

Whisky Johnnie Walker Red Label
Cerveja Coruja Lager

R$ 5,99 | 355ml

DELIVERY QUITANDA
Acesse o site: www.quitanda.com
Clique na aba ‘Delivery’ e receba suas compras
em até 2hs ou no horário agendado!

R$ 75,90 | 1l

Whisky Johnnie Walker Black Label

R$ 129,90 | 1l
Segunda a Sexta . 7h30 às 22h
Sábados e Domingos . 8h às 21h
Feriados . 8h às 20h
Estacionamento gratuito e com manobrista

Imagens meramente ilustrativas, os acessórios não fazem parte das ofertas.

FRIOS E LATICÍNIOS

Entre uma grande variedade de queijos e frios de qualidade, do peito de
peru cortado em fatias ﬁníssimas ao salame italiano, do queijo prato ao
queijo minas inconfundível, além de manteigas, requeijões e patês,
oferecemos tudo o que você precisa para um lanche cheio de sabor ou
para aquela ocasião especial.

NOITE FELIZ

Que tal utilizar um dos ícones das comilanças natalinas para preparar uma receita deliciosa?! O panetone e
chocotone podem ganhar cara nova em receitas que vão tornar sua noite mais feliz e gostosa!

Natal é tempo de celebrar a vida e amor. E comemorações especiais merecem uma mesa repleta de receitas deliciosas,
preparadas com muito carinho, para oferecer a nossa família e amigos
com quem escolhemos passar esta data tão importante.
Para te ajudar a tornar a noite de Natal ainda mais feliz, selecionamos algumas receitas cheias de sabor.

PAVÊ DE CHOCOTONE

ARROZ NATALINO

Arroz Arbório La Pastina

Bacon em Cubos Sadia

Pistache Torrado e Salgado

R$ 16,90 | 1kg

R$ 9,90 | 140g

R$ 9,90 |100g

2 xícaras (chá) de arroz branco
3 dentes de alho amassados com sal
2 colheres de azeite de oliva
5 xícaras (chá) de água
150g de bacon em cubos
2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada
1 pimentão vermelho picado
1/2 xícara (chá) de pistache torrado
1/2 xícara (chá) de lascas de amêndoas torradas
1/2 xícara (chá) de nozes grosseiramente picadas
1/2 xícara (chá) de uvas passas brancas sem caroço

R$ 4,99 | 100g

1/2 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de açúcar
1/2 colher (sopa) de essência de baunilha
1 chocotone cortado em fatias de 1cm (500g)
1 xícara (chá) de frutas cristalizadas
2 xícaras (chá) de cerejas frescas

PREPARO:
Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, o chocolate.
Em uma tigela, misture o amido de milho e as gemas.
Leve a panela ao fogo e, quando começar a ferver, despeje um pouco do líquido sobre a mistura de gemas e mexa.
Acrescente a mistura de gemas à panela e misture, mexendo até engrossar.
Desligue o fogo, adicione o creme de leite, misture e reserve.
Ferva rapidamente a água com o açúcar e a baunilha e reserve.
Em um refratário, intercale camadas de fatias de chocotone umedecidos com calda de baunilha, de creme de leite e
de frutas cristalizadas, terminando com as frutas cristalizadas.
Decore com as cerejas e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Que tal preparar uma tábua com frutas secas e castanhas para
receber os seus convidados? Além de deliciosas, são lindas e ajudam
a decorar a sua mesa de Natal!

Segunda a Sexta . 7h30 às 22h
Sábados e Domingos . 8h às 21h
Feriados . 8h às 20h
Estacionamento gratuito e com manobrista

Imagens meramente ilustrativas, os acessórios não fazem parte das ofertas.

Dica do Quitandeiro

Clique na aba ‘Delivery’ e receba suas compras
em até 2hs ou no horário agendado!

R$ 11,90 | 200g

1 lata de leite condensado
1 lata de leite de vaca
(use a lata vazia de leite condensado como medida)
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (sopa) de amido de milho
2 gemas
1 lata de creme de leite sem soro

Em uma panela com tampa refogue o alho no azeite, junte o arroz e refogue bastante.
Adicione a água fervente e deixe cozinhar em fogo médio.
Numa panela grande, refogue o bacon até ﬁcar bem dourado.
Adicione a manteiga, a cebola e o pimentão.
Em seguida, junte o arroz e os demais ingredientes secos e misture bem.
Ao servir, decore com nozes, pistaches e lascas de amêndoas.

Acesse o site: www.quitanda.com

R$ 14,90 | 380g

Cereja Importada

INGREDIENTES:

PREPARO:

DELIVERY QUITANDA

Chocolate em Pó do Padre
50% Cacau Nestlé

Dica do Quitandeiro
Rabanadas não podem faltar! Inove e sirva-as acompanhadas de
creme inglês e uma bola de sorvete de baunilha. Ficam irresistíveis!!!

DELIVERY QUITANDA
Acesse o site: www.quitanda.com
Clique na aba ‘Delivery’ e receba suas compras
em até 2hs ou no horário agendado!

Segunda a Sexta . 7h30 às 22h
Sábados e Domingos . 8h às 21h
Feriados . 8h às 20h
Estacionamento gratuito e com manobrista

Imagens meramente ilustrativas, os acessórios não fazem parte das ofertas.

INGREDIENTES:

Leite Condensado
Do Pé ao Pote

Joyce Cesare - Gerente | gerente.pinheiros@quitanda.com
Formas de Pagamento:
Dinheiro, cheques mediante cadastro e todas as bandeiras
dos cartões de crédito, débito, vale refeição e vale alimentação.

RUA MATEUS GROU, 159 PINHEIROS
3060-3230 - www.quitanda.com

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.
Para melhor atender nosso cliente não vendemos por atacado.
É proibida a venda, ofertas, fornecimento, entrega e permissão do
consumo de bebida alcóolica, ainda que gratuitamente,
aos menores de 18 anos de idade. Lei Estadual nº 14592,
de 19 de outubro de 2011, artigo 243 da Lei Federal
nº 8069, de 13 de julho de 1990.

Imagens meramente ilustrativas, os acessórios não fazem parte das ofertas.

Desenvolvemos receitas deliciosas, com nossos
melhores ingredientes, para tornar a sua
noite de Natal ainda mais gostosa e feliz.
São opções de entradas, pratos principais e
sobremesas, para que sua ceia ﬁque completa!
Peça nosso cardápio através do e-mail
entrega@quitanda.com

