
50 UND de Salgados finos

10 UND Mini caprese de camarão 

Caprese de camarão 400g

Caprese de camarão 1kg

Mini Platter***

10 UND Camarão empanado em panko****

R$ 35 

 

R$  45*

R$  70

R$  140**

R$  80

R$  40

Entradas

TAXA ENTREGA: Sob consulta

1- O agendamento antecipado deve ser de no mínimo 48h; também só ocorre com a

realização do pagamento e confirmação posterior pela Jôsy Buffet. 

2- Pagamentos no cartão sofrem um acréscimo de R$ 5% 

3- Os itens são entregues em recipientes descartáveis 

*Mini Copinhos descartáveis

**Recipiente de vidro retornável

***Mini platter inclui: Tábua de madeira com (Queijo gorgonzola, provolone e do

reino; salame e presunto de parma; damascos e uva; geleia)

****O camarão pode perder sua crocância durante o transporte, em decorrência

do vapor úmido.

ValorItem
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Quiche de carne de sol - G

Quiche de Frango – G

Quiche com alho poró – G

Quiche de Queijo do reino – G

Quiche de Camarão – G

Quiche de tomate seco - G

R$ 70

 

R$  70

R$  70

R$  90

R$  90

R$  90

Quiches

TAXA ENTREGA: Sob consulta

1- O agendamento antecipado deve ser de no mínimo 48h; também só ocorre com a

realização do pagamento e confirmação posterior pela Jôsy Buffet. 

2- Pagamentos no cartão sofrem um acréscimo de R$ 5% 

3- Os itens são entregues em recipientes descartáveis 

4- Os valores referem-se a  1  (uma) unidade.

ValorItem

Cada quiche possui 30cm
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Camarão ao molho de queijo provolone

Camarão salteado com manteiga e ervas

Filé com cogumelos

Costelinha suína ao molho barbecue

Lombo Suíno

Frango ao molho de queijo provolone

R$ 180
 
R$  150

R$  190

R$  140

R$  160

R$  140

Proteínas

TAXA ENTREGA: Sob consulta

1- O agendamento antecipado deve ser de no mínimo 48h; também só ocorre com a

realização do pagamento e confirmação posterior pela Jôsy Buffet. 

2- Pagamentos no cartão sofrem um acréscimo de R$ 5% 

3- Os itens são entregues em recipientes descartáveis 

4- Os valores referem-se a  1  (uma) unidade.

5- A quantidade de pessoas na qual é sugerida a quantidade de alimento. Esta

informação é apenas uma sugestão. A quantidade total de produto está descrita ao lado.

ValorItem

1kg

 

800g

1,1kg

1,2kg

1,2kg

1,1kg

Qtd Sugestão

5 pessoas 

4 pessoas

5 pessoas

4 pessoas

5 pessoas

5 pessoas

*A escolha de duas proteínas iguais gera um desconto de R$ 20. 

Ex: 2x Filé com cogumelos = R$ 380 – R$ 20 = R$ 360.
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Arroz (Com amêndoas ou brócolis) 

Penne ao azeite e manjericão

Fettuccine Fresco com azeite e manjericão

Molho de tomates frescos

Salada de folhas (com damascos, passas e

mix de nozes)

R$ 20
 
R$  20

R$  22

R$  25

R$  20

Acompanhamentos

TAXA ENTREGA: Sob consulta

1- O agendamento antecipado deve ser de no mínimo 48h; também só ocorre com a

realização do pagamento e confirmação posterior pela Jôsy Buffet. 

2- Pagamentos no cartão sofrem um acréscimo de R$ 5% 

3- Os itens são entregues em recipientes descartáveis 

4- Os valores referem-se a  1  (uma) unidade.

5- A quantidade de pessoas na qual é sugerida a quantidade de alimento. Esta

informação é apenas uma sugestão. A quantidade total de produto está descrita ao lado.

ValorItem

500g

 

400g

400g

400g

350g

Qtd Sugestão

5 pessoas 

4 pessoas

4 pessoas

Sugestões: 100g de arroz por pessoa; 100g de massa por pessoa.
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