
  

  

  

AAppppaallaacchhiiaann  GGaarrddeenn  

GGoouurrmmeett  aassssoorrttmmeenntt  ooff  aarrttiissaann  lleettttuucceess  
  iinncclluuddiinngg  aarruugguullaa,,  ssppiinnaacchh,,  bbaabbyy  rroommaaiinnee,,  aanndd  sspprriinngg  lleeaaff  

GGeeoorrggiiaa  ppeeccaannss,,  rreedd  ggrraappeess,,  aanndd  ssuunnfflloowweerr  sseeeeddss  GGooaatt  cchheeeessee,,  ccrruummbblleedd  
bblleeuu  cchheeeessee,,  aanndd  ssmmookkeedd  ggoouuddaa  EEnngglliisshh  ccuuccuummbbeerrss  

  cchheerrrryy  ttoommaattooeess,,  aanndd  rrooaasstteedd  bbeeeettss        
RRooaasstteedd  sshhaalllloott,,  BBuutttteerrmmiillkk//hheerrbb  RRaanncchh,,  aanndd  BBaallssaammiicc  DDrreessssiinnggss  

HHiigghh--ccoouunnttrryy  CCoobbbb  SSaallaadd  SSttaattiioonn  

CChhooppppeedd  RRoommaaiinnee  LLeettttuuccee,,  RRoommaa  ttoommaattooeess,,  ppuuffffeedd  ggaarrbbaannzzoo  bbeeaannss,,  rrooaasstteedd  
ccoorrnn,,  bbllaacckk  oolliivveess,,  aanndd  rraaddiisshheess  SSmmookkeedd  SSaallmmoonn,,  cchhooppppeedd  eegggg,,  aanndd  bbaaccoonn  

HHoooopp  cchheeddddaarr,,  ccrruummbblleedd  bblleeuu,,  aanndd  ggooaatt  cchheeeesseess  
  BBuutttteerrmmiillkk  RRaanncchh,,  BBlleeuu  cchheeeessee,,  aanndd  RRooaasstteedd  SShhaalllloott  DDrreessssiinnggss  

SShhrriimmpp  aanndd  GGrriittss  SSttaattiioonn  

LLooccaallllyy  mmiilllleedd  cchheeeessee  ggrriittss  aanndd  tteennddeerr  sshhrriimmpp  ssaauuttééeedd  iinn  ttrriinniittyy  aanndd  
ttoommaattooeess,,  sseerrvveedd  wwiitthh  aarrrraayy  ooff  ttooppppiinnggss  iinncclluuddiinngg  aannddoouuiillllee  ssaauussaaggee,,  bbaaccoonn,,  

sswweeeett  ppeeppppeerrss,,  aanndd  cchheeddddaarr  cchheeeessee  

““SSoouutthheerrnn  HHoossppiittaalliittyy””  SSttaattiioonn  HHoommee  ssttyyllee  bbaakkeedd  mmaacc  nn  cchheeeessee  

  
  RRooaasstteedd  ccoorrnn  aanndd  eeddaammaammee  ssuuccccoottaasshh    

BBllaacckkeenneedd  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt    
CCoollllaarrdd  ggrreeeennss  aanndd  hhaamm  hhoocckkss  iinn  bbrrootthh  

  ““SSuuppppeerr””  bbiissccuuiittss  aanndd  ccoorrnn  bbrreeaadd  mmuuffffiinnss  ffoorr  ““ssooppppiinn””  

  BBeeaannss  aanndd  rriiccee  MMaarrttiinnii  BBaarr  

SStteeaammeedd  rriiccee  aanndd  bbllaacckk  bbeeaannss  ssoo  FFrriittoo  MMoojjoo  mmaarriinnaatteedd  cchhooppppeedd  cchhiicckkeenn  
ssllooww  rrooaasstteedd  CCuubbaann  ppoorrkk  MMaannggoo  ssaallssaa,,  ssccaalllliioonnss  

  PPiiccoo  ddee  GGaalllloo,,  aanndd  jjaallaappeennooss  
SShhrreeddddeedd  cchheeddddaarr  aanndd  MMeexxiiccaann  ccrruummbblliinngg  cchheeeessee  

  

  
SSccrroollll  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  sseelleeccttiioonnss  



  

  

GGoouurrmmeett  SSoouupp  SSttaattiioonn  ((CChhooiiccee  ooff  tthhrreeee))  
SSeerrvveedd  wwiitthh  aassssoorrtteedd  ccrraacckkeerrss  aanndd  ccoonnddiimmeennttss  

  
11..  SShhee  ccrraabb  ssoouupp--FFiinniisshheedd  wwiitthh  SShheerrrryy  TToommaattoo  bbaassiill  bbiissqquuee    

wwiitthh  ssccaallllooppss  aanndd  sshhrriimmpp  
22..  IIttaalliiaann  wweeddddiinngg--CCllaassssiicc  ffeessttiivvee  ssoouupp  wwiitthh  mmiinnii  ppaassttaa  aanndd  mmeeaattbbaallllss    

33..  RRooaasstteedd  ccaauulliifflloowweerr  aanndd  ssmmookkeedd  GGoouuddaa  bbiissqquuee  
44..  VViiddaalliiaa  aanndd  sswweeeett  ccoorrnn  cchhoowwddeerr  CChhiilllleedd  GGaazzppaacchhoo  

55..  CChhiilllleedd  ppeeaacchh  ssoouupp  wwiitthh  GGrreeeekk  yyoogguurrtt  

SSlliiddeerr  SSttaattiioonn  

MMiinnii  ggoouurrmmeett  bbeeeeff  aanndd  cchhiicckkeenn  ppaattttiieess    
wwiitthh  rroommaa  ttoommaattooeess,,  lleettttuuccee,,  ddeellii  ppiicckkllee  cchhiippss,,  rroosseemmaarryy  aaiioollii  

  wwhhoollee  ggrraaiinn  mmuussttaarrdd,,  ttoommaattoo  kkeettcchhuupp,,  SSwwiissss,,  &&  cchheeddddaarr  cchheeeesseess  

PPaassttrryy  CChheeff’’ss  DDeesseerrtt  TTaabbllee  

BBaannaannaass  ffoosstteerr  ffllaammbbee  pprreeppaarreedd  ttoo  oorrddeerr  wwiitthh  vvaanniillllaa  iiccee  ccrreeaamm  
  GGeeoorrggiiaa  ppeeccaann  ppiiee,,  cchhooccoollaattee  ttoorrttee,,  NNeeww  YYoorrkk  cchheeeesseeccaakkee  

  kkeeyy  lliimmee  ppiiee,,  aanndd  cchhooccoollaattee  ddiippppeedd  ssttrraawwbbeerrrriieess  

GGoouurrmmeett  MMaacc  nn’’  CChheeeessee  SSttaattiioonn  

VVeerrmmoonntt  wwhhiittee  cchheeddddaarr  cchheeeessee  ssaauuccee  aanndd  ccoorrkkssccrreeww  ppaassttaa    
wwiitthh  sseelleeccttiioonnss  ooff  LLoobbsstteerr,,  ccrraabb,,  bbllaacckkeenneedd  cchhiicckkeenn  

  bbaaccoonn,,  aanndd  sshhiiiittaakkee  mmuusshhrroooommss    
BBlluuee  cchheeeessee,,  ssmmookkeedd  ggoouuddaa,,  ttrruuffffllee  ooiill,,  aanndd  ccrraacckkeedd  ppeeppppeerr  

((GGlluutteenn  FFrreeee  ppaassttaa  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aann  aaddddiittiioonnaall  $$22  ppeerr  ppeerrssoonn))  

PPaassttaa  SSttaattiioonn  

**CChhoooossee  ttwwoo  ppaassttaa  ttyyppeess::    
PPeennnnee~~FFaarrffaallllee  ((BBooww--ttiiee))~~CChheeeessee  TToorrtteelllliinnii  

TTrrii--ccoolloorreedd  RRoottiinnii  ~~PPoottaattoo  GGnnoocccchhii  
**CChhoooossee  ttwwoo  ssaauuccee  ttyyppeess::    

MMaarriinnaarraa~~AAllffrreeddoo~~PPeessttoo  CCrrèèmmee  
VVooddkkaa  CCrreeaamm~~BBoollooggnnaaiissee~~CCaajjuunn  bbuutttteerr  ssaauuccee    

PPaassttaass  aarree  ttoosssseedd  ttoo  oorrddeerr  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccccoommppaanniimmeennttss::    
SShhrriimmpp,,  cchhiicckkeenn,,  bbrrooccccoollii,,  ttoommaattooeess,,  mmuusshhrroooommss,,  aanndd  rreedd  ppeeppppeerrss  

PPaarrmmeessaann  aanndd  rriiccoottttaa  ssaallaadd  
((GGlluutteenn  FFrreeee  ppaassttaa  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aann  aaddddiittiioonnaall  $$33..0000  ppeerr  ppeerrssoonn))  


