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Na vertrek serveren wij een uitgebreide maaltijd.

Welcome
to your
flight to
Amsterdam

Hoofdmaaltijd

Voorgerecht
 Couscous uit Caiçara met garnalen en een garnituur van
lentegroenten

Salade
 Gemengde salade met palmharten, appel en macadamianoten

Hoofdgerecht
 Runderstoofvlees bedekt met gegratineerde cassavepuree,
geroosterde pompoen en broccoli
of
 Gegrilde baarsfilet in moqueca-saus van cashewnoten en kokos,
opgediend met gemengde rode rijst en farofa cassave
of
 Gevulde kipfilet geserveerd met jus en jasmijnrijst met courgette,
peultjes en worteltjes

Nagerecht
 Wij bieden u de keuze uit quindim - een Braziliaanse kokosflan
met mango, kokosmousse met cashewnoten, een kaasplateau met
Goudse en Minas-kaas, en fruit van het seizoen.

Koffie en thee
Koffie en thee geserveerd met bonbons van het vermaarde Huize
van Wely en een digestief naar keuze.

Versnaperingen
Gedurende de vlucht kunt u op elk gewenst moment verzoeken om
een snack of drankje.

Sky break
Gedurende de vlucht bieden wij u de keuze uit crudités, een
bananencakeje of diverse sandwiches.

Wij verontschuldigen ons indien uw keuze niet meer beschikbaar is.
 Dit is een signature dish van Rodrigo Oliveira.

Menu
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After departure, we will be serving a main meal.

Welcome
to your
flight to
Amsterdam

Main
service

Appetiser
 Caiçara couscous with shrimp and a garnish of spring
vegetables

Salad
 Mixed salad with hearts of palm, apples and macadamia nuts

Main course
 Stewed beef topped with cassava purée au gratin, roasted
pumpkin and broccoli
or
Fillet of grouper fish in moqueca sauce of cashew nuts and
coconut complemented by mixed red rice and farofa cassave
or
 Stuffed chicken breast served in its own gravy with jasmine
rice, courgette, snow peas and carrots

Dessert
 We invite you to select your choice of quindim - a Brazilian
coconut flan with mango, coconut mousse with cashew, a
cheese plate with Gouda and Minas cheese and seasonal fruit.

Coffee and tea
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