
 

 

: 

Agua aromatizada de hortelã 
Agua aromatizada de laranja com limão 

Água aromatizada de laranja, gengibre e canela 
Chá Red Relax 

 

: (serviço volante) 

Risole de camarão 
Mini empada 

Mini Quiche de queijo 
Coxinha 

Maravilha de milho 
Perola de queijo como molho de mostarda e mel 

Batata frita 
Mini Pizza 

 

: (serviço volante) 

Torradas com patê de ervas finas  
Torradas com patê de atum 

 
 

: 

Mini hambúrguer 

Mini hot dog 

Mini pizza 

Mini quiche 

Batata frita com calabresa e cheddar 

Batata bolinha 

Mini pastel (de carne e queijo) 

Nuggets com molho barbecue 
 

 
 



 

:(2 opções) 

Escondidinho de fricassê  
Mini cones salgados com salpicão 

Escondidinho de carne seca 
Macarrão ao sugo 

Estrogonoff (carne ou frango) com batata palha 
 

: 
(Serviço volante) 

Bolo e sorvete escolher os sabores: 
Abacaxi 
Pêssego 

Morango 

Doce de leite com ameixa, 
Prestigio, 
Brigadeiro 

 
Docinhos tradicionais 

Brigadeiro 
Beijinho 

Cajuzinho 
Moranguinho 

 

: 

Guaraná Antártica 
Soda Antártica 

Fanta Uva 
Pepsi 

Água Mineral sem gás 
 

: 

Café 
Petit- Four 

 

: 

Garçons, cozinheira, ajudante de cozinha. 
 

Cortesia: Champanhe para brinde dos noivos 
 

Materiais inclusos: mesa e toalha p/ montagem do Buffet / réchauds 
/copos / taças / talheres/ pratos / travessas de porcelanas / peças em 

vidros temperado / caixas térmicas/ gelo e outros. 



 

 
 

Formas de Pagamento, dividimos ate a data do evento. 
Boleto / cartão de credito / cheque / deposito bancário. 
10%  na reserva da data e restante até a data do evento. 

 
 
 

APROVEITE A PROMOÇÃO IMPERDIVEL!  
Entre em contato para saber mais 

 

  (11) 95991-5396 

   (11) 2758-5851 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACOTES ADICIONAIS 
 

Mesa de Guloseimas: 
 

Chicletes, balas de gomas, bis, m&m, balas fini, bolinha colorida, 
marshmallow, pirulitos, paçoca, balas sortidas, confeti, pé de moleque, 
bombons sortidos, chocolates diversos. 
R$17,00 
Por pessoa 

 
 

Mesa de Teen: 
Enroladinho de salsicha, batata smile, pão de queijo, doritos, amendoim, 
mini-hambúrguer e molho barbecue. 
R$26,00 
Por pessoa 

 
 



 

 

Mesa Gourmet: 
Creme de milho, escondidinho de carne, risotinho, ragu com isca de 
frango, cuscuz marroquino. 
R$22,00 
Por pessoa 
 

 

 Pacote de bebida alcoólica: 
Serviços de bartender: 
Cerveja: Skol / Itaipava / Brahma 
Servido á vontade no período do evento (já gelada), incluso os copos e 
mão de obra para servir. 
R$22,00 
A partir de por pessoa 

 
 

 


