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UMA EXPERIÊNCIA
COM ESSÊNCIA
Não queremos ser mais uma hospedagem,
mas transformar o final de semana de
descanso em uma verdadeira experiência
de acolhimento e gastronomia.

NOSSA PROPOSTA DE
POUSADA BOUTIQUE TEM
A INTENÇÃO DE SER
COMO UMA EXPERIÊNCIA
NA CASA DE AMIGOS.
Somos Ligia, Claudio e Isadora Scappini,
mãe, pai e filha e somos os idealizadores e
realizadores desse projeto. Nas nossas
experiências de viagem, sempre buscamos
uma hospedagem acolhedora e boa
gastronomia, já que o Claudio é chef de
cozinha e trabalha na área há mais de 40
anos desenvolvendo mais do que pratos,
experiências gastronômicas.
Nossa essência de vida é o que buscamos
trazer na experiência do Borgo San Felice.
Sempre apreciamos boa companhia,
excelente comida, compartilhar
experiências e promover um final de
semana inesquecível!

NOSSA PROPOSTA DE
POUSADA BOUTIQUE TEM
A INTENÇÃO DE SER
COMO UMA EXPERIÊNCIA
NA CASA DE AMIGOS.

Nossos finais de semana degustação contam com a
hospedagem nos nossos chalés super acolhedores

POR ISSO CRIAMOS A
PROPOSTA DE SER UMA
POUSADA BOUTIQUE!

e charmosos com pensão completa, em finais de
semana selecionados e exclusivos, dando a
oportunidade de casais e pequenos grupos de
amigos viverem essa experiência gastronômica
enquanto relaxam em um lugar mágico.

PACOTE BOUTIQUE DEGUSTAÇÃO
11/03 A 14/03

Quinta
CHEGADA A PARTIR DAS 15H
WELLCOME COFFÉE 15h - 17h
Café, chá, bolo, mini sanduíches durante a recepção dos nossos hóspedes.
JANTAR 20h - 22h.
Entrada
Fondue de carne e queijo com molhos artesanais acompanhado
de Rostie.

CARDÁPIO PARA PACOTE
DE FINAL DE SEMANA

Sexta
CAFÉ DA MANHÃ 09h - 11h
Com bolos, ovos (tipo sob demanda), frios, pão de queijo e pães variados
Frutas variadas.
ALMOÇO EXECUTIVO 13h - 15h
Entrada
Carpaccio de carne com molho pesto ou carpaccio vegetariano.
Prato principal
Lombo Recheado com risoto de limão siciliano.
ou
Steak de berinjela à parmegiana com arroz cremoso de espinafre.

Sobremesa
Mousse de maracujá com calda de chocolate.

Sobremesa: Tiramisu.

Bebidas
1 vinho tinto por casal, harmonizado com o jantar.
Refrigerantes dietéticos e convencionais ou 1 suco.
Café Nespresso.

Bebidas:
1 caipifruta por adulto.
Refrigerantes dietéticos e convencionais ou 1 suco.
Café Nespresso.

Sexta
JANTAR GOURMET
20h - 22h
Entrada
Ceviche de camarão com chips ou Ceviche de tomate cereja com chips.
Prato principal
Ossobuco ao vinho tinto servido com nhoque de baroa com molho de
manteiga e sálvia e queijo parmesão maçaricado. (opcional sem carne)
Sobremesa: Pudim de Queijo com calda de goiabada quente.
Bebidas:
1 garrafa de vinho por casal.
Refrigerantes dietéticos e convencionais ou 1 suco.
Café Nespresso.

Sábado
CAFÉ DA MANHÃ 09h - 11h
como dia anterior - mesma variedade, mas itens diferentes.

ALMOÇO EXECUTIVO 13h - 15h
Entrada
Trio de bruschetas.
Prato principal
Paillard com Fettuccine ao bechamel.
ou
Risoto de tomate confit.
Sobremesa: Pavê de limão com suspiro maçaricado.
Bebidas:
1 caipifruta por adulto.
Refrigerantes dietéticos e convencionais ou 1 suco.
Café Nespresso.

Domingo

Sábado
JANTAR DEGUSTAÇÃO

20h - 22h

CAFÉ DA MANHÃ

09h - 11h

Entradinhas
Rolinho de Salmon com cream cheese e ciboulete.
Dadinhos de tapioca com geléia de pimenta.
Bousin de cabra com redução de balsâmico e crisp de alho poró
sobre leito de verdes nobres da horta.

como dia anterior - mesma variedade mas itens diferentes

Prato principal
Filé mignon ao caramelo de vinho tinto e alecrim com risoto de
cogumelos e cebola crispy.
ou
Massa caprese ao molho pesto artesanal.

Prato principal
Truta com molho de amêndoas e arroz com brócolis.
ou
Frango a parmegiana gratinado com purê de batata.

Sobremesa
Banana Flambada acompanhada de sorvete e crocante.
Bebidas
Jantar harmonizado com vinhos e espumante.
Refrigerantes dietéticos e normais ou 1 suco.
Café Nespresso.

ALMOÇO

13h - 15h

Entrada
Salada de legumes grelhados com azeite de ervas da horta.

Sobremesas
Tartelete de maracujá.
Bebidas: Refrigerantes dietéticos e normais ou 1 suco.

CHECK OUT DOMINGO ÀS 16H.

COMPLETE SUA
EXPERIÊNCIA

OUTROS SERVIÇOS QUE
OFERECEMOS
Manicure e pedicure
R$50,00 (pé e mão)
Massagem relaxante
R$150,00
Drenagem Linfática
R$150,00

PACOTE
EXPERIÊNCIA
BOUTIQUE
PROMOÇÃO DE INAUGURAÇÃO
1 chalé duplo com banheira de hidromassagem
+ Café da manhã, almoço e Jantar gourmet
incluídos para 2 pessoa.

R$870,00

Diária por casal*
*preços por dia para 2 pessoas
(acomodadas em 1 chalé duplo)
mínimo de 2 diárias
Para quarto triplo com pensão
completa, adicionar 40% do valor
da diária.

Bebidas alcoólicas descritas no menu incluídas.

EXPERIÊNCIA EXCLUSIVA PARA
11/03 - 14/03

Cardápio assinado pelo Chef Scappini, há mais de

VAGAS LIMITADÍSSIMAS

40 anos servindo experiências gastronômicas.

RESERVAS E MAIS INFORMAÇÕES

(21)98800-8878

Para reservas e informações
acesse nossos canais de comunicação

borgosanfelice_boutique
www.borgosanfelice.com.br
info@borgosanfelice.com.br
(21) 98800 8878

