


Sabores, aromas e formas de apresentação. Produtos de alta qualidade, cuidado no preparo e o estilo artesanal 
de elaboração criam oportunidades para cardápios exclusivos, desenvolvidos pelo chef Pablo Oazen.

GASTRONOMIA



O mineiro Pablo Oazen teve as cozinhas 

européias como grandes escolas. Tem no 

currículo nomes como o Hotel Sheraton 

(Portugal), Au Comté de Gascogne (Paris), El 

Cingle (Barcelona), Hacienda Benazuza El Bulli 

Hotel (Sevilha) e muitos outros, trabalhando 

com Chefs de renome, como Ferrán Adriá, Luis 

Baena, Vitor Cardoso e Erick Jacquin. Hoje, de 

volta ao Brasil, trouxe toda esta bagagem e 

começou a valorizar os produtos e cultura de 

Minas, transformando-se em uma das grandes 

referências gastronômicas locais.

CHEF PABLO OAZEN



COQUETEL COLLECTION
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COQUETEL COLLECTION by Chef Pablo Oazen

TECHNO BAR

- Caipi – Nitro
- Boom Shots
- Espuma de Mojito
- Morango – Porto
- Águas aromatizadas



PARA COMEÇAR... (ATé 6 OPÇÕES)

- Pasta de salmão com blinis de ervas
- Canudinho de salmão, sour-cream e especiarias
- Seleção de sushis
- Brusqueta Caprese (mussarela de búfala, tomate cherry e manjericão)
- Espetinho caprese, Uai!!!
- Pan Tomaca: focaccia com tomate fresco, presunto Parma, rúcula e flor de sal
- Canudinho de brandade de bacalhau, azeitonas pretas
- Sonho de siri, rúcula e pó de camarão
- Sonho de foie, geléia de jabuticaba e saladinha
- Tártar de atum e especiarias, iogurte de pepino e curry, azeite de carvão
- Espetinho sunomono de camarão
- Sardinhas em escabeche, tosta de azeite
- Mexilhão marinado com migas de pão
- Polvo á feira – Polvo cozido, batatas ao açafrão e azeite de páprica
- Canapé de Carpaccio
- Steak Tartar Clássico
- Espetinho de coalho com melado 
- Sopa fria de melão, mel e presunto Parma
- Gaspacho sobre flan de parmesão
- Ceviche de peixe branco, tangerina e chips de batata doce
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BELISQUETES (ATé 12 OPÇÕES)

- Nuggets de queijo Minas, catchup de goiaba
- Dadinho de tapioca e queijo coalho, melado e alecrim
- ¡Batatas bravas!
- Tulipinha de frango com mel e mostarda
- Pão de queijo com pernil
- Bikini: tostex de presunto Parma, mussarela de búfala e manteiga de trufas
- Mini búrguer com queijo cheddar e cebola caramelizada
- Mar x Montanha: almôndegas de porco, molho frutos do mar e castanhas
- Espetinho de filé com molho à sua escolha: gorgonzola ou mostarda
- Espetinhos de frango com gergelim
- Hot Philadelphia
- Harumakis de legumes e maionese de Wasabi
- Camarão Thay com chutney de manga
- Polenta ao funghi
- Polenta com fonduta de queijos mineiros
- Caldinho de feijão com crocante de couve
- Cremoso de abóbora com gorgonzola
- Espuma de grão de bico, bacalhau e páprica
- Espuma de bobó de camarão
- Capuccino de cogumelos com azeite de trufas
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ExCLUSIVOS:
DELíCIAS QUE VOCê Só ENCONTRA AQUI. (ATé 3 OPÇÕES)

- Ostras frescas com tapioca e shoyu (mediante disponibilidade no mercado)
- Camarão crispy, tofu de coco e dendê
- Vieiras, sagu de tapioca, manga e balsâmico  
- Dadinhos de salmão marinado com espuma de maracujá
- Espetinho de cordeiro com chimichurri
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COMIDINHAS (ATé 3 OPÇÕES)

Bowls de saladas:

- Caprese: mix de folhas com mussarela de búfala, tomate sweet grappe e pesto
- Mix de folhas orgânicas, mini tomates dulcíssimos, croutons rústicos e molho de mel e mostarda 
- Carpaccio de abacaxi, rúcula, castanhas de cajú e dressing de mel e balsâmico

RIsoTos e aRRozes:

- Risoto 3 cogumelos ao tartufo
- Arroz caldoso de camarão
- Paella à Valenciana
- “Paella Mineira”
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Massas:

- Rigatone com ricota, abobrinha e limão siciliano
- Fideua de lulas e aioli
- Raviolis de mussarela de búfala ao pomodorine, tomatinhos e manjericão fresco
 

PeIxes e fRuTos do MaR:

- Salmão em crosta de gergelim e mousseline de baroa
- Camarão com abóbora e catupiry Versão 2.0
- Peixe do dia, purê de banana e salada de ervas
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CaRnes:

- Brochete de filé Mignon com risoto de açafrão
- Ragú de cordeiro com polenta defumada e gremolata
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DOLCE VITA (ATé 3 OPÇÕES)

- Verrine de creme de Amarula, mascarpone e crumble de especiarias
- Verrine de chocolate branco e baunilha, espuma de limão e praliné  
- Trifle de banana (banana fresca, doce de leite, farofinha Trifle e sorvete de baunilha)
- Arroz doce 3 leches
- Taça Johnnie Walker (Brioche em creme de whisky, sorvete baunilha, figos frescos e praliné)
- Creme Brullée, frutas  e flores 
- Toffe & Coffe (Biscoito frito, molho de baunilha e caramelo de café) 
- Espuma de coco com sorvete de manga e calda de gengibre.
- La Piña Colada (Abacaxi sauté flambado com run, granizado de coco e farofinha)
- Brownie, coulis de frutos vermelhos e castanhas
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PARA COMER 
COM OS OLHOS



TeChno BaR

Boom ShotsCaipi – Nitro Morango – Porto



PaRa CoMeçaR

Espetinho Caprese, Uai! Pan Tomaca: Focaccia com tomate fresco, 
presunto parma, rúcula e flor de sal

Canudinho de brandade de bacalhau, 
azeitonas pretas

Sonho de siri, rúcula e pós de camarão Tartar de Atum e especiarias, iogurte de 
pepino e curry, azeite de carvão

Espetinho sunomono de camarão



PaRa CoMeçaR

 Sardinhas em escabeche, 
tosta de azeite

Polvo à feira – Polvo cozido, batatas ao 
açafrão e azeite de páprica

Steak Tartar Clássico

Gaspacho sobre flan de parmesão Ceviche de peixe branco, tangerina e chips 
de batata doce.



BelIsqueTes

Nuggets de queijo minas, 
ketchup de goiaba

İ Batatas Bravas ! Espetinho de filé com molho à escolha: 
gorgonzola ou mostarda

Harumakis de legumes
e maionese de wasabi

Caldinho de feijão com crocante de couve



os TRadICIonaIs

Croquete de lingüiça, páprica picante Bolinho de milho verde,
pós de pipoca e catupiry



BelIsCos exClusIvos

Vieiras, sagu de tapioca, manga e balsâmico



CoMIdInhas

Paella à valenciana Fideua de lulas e aioli

Salmão em crosta de gergelim 
e mousseline de baroa

Brochete de filé Mignon com
risoto de açafrão



dolCe vITa

Trifle de banana 
(banana fresca, doce de leite, farofinha 

Trifle e sorvete de baunilha)





CONTATO E ORÇAMENTOS
 

Privilège Buffet e Eventos
buffet@privilegenet.com.br

 
 Juiz de Fora

(32) 3257.5600

Búzios
(22) 2620.8585


