
Wilma's Cuisine 

(Pratos congelados) 

 

 
Feijoada Brasileira 

Feita com carne-seca, bacon, calabresa, costelinha, orelha e 

rabo de porco. Acompanha: arroz, farofa e torresmo 

 Com acompanhamento 800g = £8 
 Sem acompanhamento 500g=£6 

 
 
Strogonoffe de carne ou Frango 

Feito com cogumelos, creme de leite e temperos caseiros. 
Acompanha: arroz e batata palha 

 Com acompanhamento 700g (carne) = £8 (frango) =£7 
 Sem acompanhamento 500g (carne) = £7 (frango) =£6 

 
 
 Bife à Parmegiana  

Feito com carne, queijo mozzarella, molho de tomate e 
temperos caseiros 
Acompanha: Arroz branco 
 
 Com acompanhamento 600g = £8 
 Sem acompanhamento 500g = £9 

 

 Lasanha bolonhesa de Berinjela:  
Feita com carne moída, molho de tomate, queijo, berinjelas e 
temperos caseiros. 
 
 Porção 600g=£7 
 Porção 1kg =£12 

 

  Lasanha bolonhesa Tradicional 
Feita com carne moída, molho de tomate, queijo, macarrão 
para lasanha e temperos caseiros. 

 
 Porção 600g=£6 
 Porção   1kg =£10 

 

 Panquecas: Carne, Frango e Legumes 
Feitas com carne moída, frango ou legumes, molho de tomate, 
queijo, farinha de trigo e temperos caseiros. 

 
 Com acompanhamento 500g 

Frango=£6/carne=£7/legumes=£5 
 

 Sem acompanhamento   1kg 
Frango=£8/carne=£12/legumes=£8 

 
 

Todos os nossos pratos são congelados. Imagens apenas para fins ilustrativos. 

Faça seu pedido! 07470-653612 

 

 



 

Salgados Brasileiros 
 

Quibe 

Feito com trigo para quibe, carne moída, pimenta síria, cebola, 

hortelã fresca, queijo e ovo. 

Cento (100 unidades) = £35 

 

 

 
Coxinhas: 

Tradicional: massa de farinha de trigo, leite integral, leite em pó, 

manteiga, sal, agua e caldo de galinha  

Recheio: frango, cebola, caldo de legumes, óleo, salsinha e 

açafrão 

Cento (100 unidades) = £35 

Mandioca: Massa de mandioca, sal e manteiga. 

Recheio: frango, cebola, caldo de legumes, óleo, salsinha e 

açafrão 

Cento (100 unidades) = £40 

 

 

 
 

Croquetes de frango ou carne 

Massa de farinha de trigo, leite integral, leite em pó, manteiga, 

sal, agua 

Recheio: frango ou carne moída ou queijo, cebola, caldo de 

legumes, óleo, salsinha, azeitona e açafrão 

Cento (100 unidades) = £35 

 

 

 

Rissoles de carne, frango ou queijo 

Massa de farinha de trigo, leite integral, leite em pó, manteiga, 

sal, agua Recheio: frango ou carne moída ou queijo, cebola, caldo 

de legumes, óleo, salsinha e açafrão 

Cento (100 unidades) = £35 
 

 

Paes de Queijo 

 

Tradicional: Feito com polvilho doce, creme de leite, sal, queijo 

mozzarella e queijo parmesão 

Cento (100 unidades) = £35 

 

Com Catupiry: Feito com polvilho doce, creme de leite, sal, queijo 

mozzarella, queijo parmesão e catupiry. 

Cento (100 unidades) = £45 

 

 Pedido mínimo de 25 unidades por salgado. Faça seu pedido! 07470-653612 (Indicar se quer 

os salgados fritos ou congelados) 


