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O  tem com finalidade realizar sonhos! Buffet Star Fashion

Proporcionar á você um momento único e inesquecível! 

O vem mantendo o padrão de atendimento todos estes anos através dos serviços Buffet Star Fashion 
e produtos de qualidade, equipe qualificada, disponibilizando os cardápios de acordo com as necessidades 

de cada evento, sempre almejando a plena satisfação de nossos clientes.

Nossas vidas são marcadas por momentos especiais. 

Momentos esses que ficam eternizados em nossas memórias e são capazes de, mesmo após anos, nos 
proporcionar sensações, sabores e lembranças como se fossem hoje! E é assim que queremos que sua 

festa seja lembrada!! 

 Para conseguir esse intento, muitas variáveis devem ser levadas em consideração e com a devida 
antecedência. Porque sabemos que cada detalhe faz a diferença. 
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Com gastronomia própria e cardápios especialmente montados pelos Chef Karen de Paula
,o oferece variados estilos de menu que vão desde um agradável brunch até um Buffet Star Fashion 
sofisticado coquetel com jantar, passando por estilos alternativos como finger food, ilhas temáticas e muito mais. 

Buscamos a qualidade dos alimentos, apresentação impecável dos pratos, equipe de garçons altamente treinada
e qualificada, cardápios que aguçam a curiosidade trabalhando com a visão, olfato e paladar dos convidados...
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mesa bolo branca

mesa bolo rústica

arranjos classic

Decoração Classic
Toalhas brancas, caminhos várias cores, mesa bolo rústica ou branca.
Arranjos pequenos:  mesa convidados
Arranjos mesa do bolo: 02 grandes, 02 médios, 4 pequenos, jardim com folhagens 
Tipos de flores naturais: (rosas, lisiantos, gérberas)

O Buffet Star Fashion oferece uma estrutura completa por um valor acessível num lugar só.  Trabalhamos 
com diversas opções decorações desde uma simples decoração até uma decor luxo.
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Decoração luxo

Cada flor, cada planta, o posicionamento dos móveis, a composição dos espaços, as cores, o direcionamento das 
luzes, ... Ufa!   Não pode deixar faltar nada. Tudo isso faz parte de um conjunto de ações que diferencia a 

Equipe  Star Fashion  e faz dela a escolha certa para o seu Sonho! 

Escolha quem conhece e gosta muito do que faz! 
Alguns exemplos abaixo... Consulte-nos

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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casamentos

Eventos realizados

O Buffet Star Fashion com uma grande experiência no ramo de eventos, buscando sempre 
cada vez melhorar no seu profissionalismo segue abaixo alguns eventos realizados...
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Decoração Cerimonial

A decoração da cerimônia também é super importante! Não apenas por causa das fotos incríveis (você entrando 
com o seu pai, seus padrinhos especiais presenciando o dia mais especial, o momento do sim e do beijo, os votos de 
amor…enfim!!) mas pela forma como você quer que seja a cerimônia. Mais solene e tradicional? Mais íntima 
e aconchegante? Mais divertida? Leve? A escolha das flores, o tipo de cadeira, se ao ar livre ou não, tudo isso 

vai influenciar e na verdade, tem que ser do jeito que os noivos sempre sonharam.
Alguns exemplos abaixo... Consulte-nos

IMAGENS ILUSTRATIVAS



TEL: 11 4969 6249  -  94774 8236 - 94023 9540 

DEBUTANTE

Eventos realizados

O Buffet Star Fashion com uma grande experiência no ramo de eventos, buscando sempre 
cada vez melhorar no seu profissionalismo segue abaixo alguns eventos realizados...
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CHACÁRA RUSTICA

Salão em Guarulhos

Salão Zona Sul - SP

O Buffet Star Fashion oferece  parceria com varios espaços para a realização dos seus sonhos, desde chácaras
ou salões em diversas regiões de São Paulo capital ,  Guarulhos e Mairiporã

Entre outros abaixo. Consulte-nos

Mooca - São Paulo
Bom Sucesso - Guarulhos
Chácara - São João - Guarulhos

Vila Mariana - São Paulo
Cotia - São Paulo
Santana  - São Paulo

Ibirapuera - São Paulo
Vila Matilde - São Paulo
Guarulhos - São Paulo

Levamos nossa estrutura até você !
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CHáCaRA RÚSTICA

O Buffet Star Fashion com uma parceria exclusiva com espaço rústico feito para você, 
venha nos conhecer qualidade, sofisticação e o melhor custo beneficio !
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CHÁCARA RÚSTICA

O espaço dispõe de infraestrutura 
completa para seu evento. 

São 12.000 m2 de área total, com 
salão para recepcionar os 
convidados, salão de festas para 
200 pessoas sentadas, chale para os 
noivos, cascata, estacionamento 
próprio, além de uma mini capela 
coberta para sua cerimonia.

digite 
buffet star fashion

no you tube e veja videos
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