CARDÁPIO TRADICIONAL
SALGADOS:

Assados: Mini quiche, empadinha de palmito, mini pizza de mussarela, esfiha de carne,
enroladinho de brócolis e cubinhos de tapioca
Fritos: coxinha, bolinha de queijo, risole de palmito, risole de milho com queijo, espetinho
de frango, mini quibe e mandioca com provolone no palito

LANCHINHOS:

Mini cheese salada, mini hot dog, pão de queijo, pipoca, batata frita, gelatina e fruta no
copinho.

DOCINHOS:

Brigadeiro, beijinho, casadinho, surpresa de uva, prestígio, amendoim crispie, bicho de pé

BOLO:

Massa Branca ou Chocolate com o recheio de sua preferência

BEBIDAS:

Água com e sem gás, suco de melancia, suco de limão, refrigerantes, cerveja com e sem
álcool.

CAFÉZINHO:

Café, chá e complementos

CARDÁPIO TRADICIONAL + FINGER FOODS (Escolha uma opção de cada item)
CALDINHOS:

Caldinho de feijão, creme de ervilha ou caldo verde

QUENTES:

Polentinha napolitana ao forno, surpresinha de frango, abobrinha recheada gratinada.

FRIOS:

Caponata de beringela na tigelinha, quibe cuia ao vinagrete, cuscuz marroquino na
panelinha.

SOBREMESA:

Cocadinha mole na panelinha.

CARDÁPIO TRADICIONAL + FEIJOADA
FEIJOADA:

Feijão Preto com carnes

ACOMPANHAMENTOS:

Arroz branco, mandioca frita, polenta frita, linguiça acebolada, couve na manteiga,
banana à milanesa, torresmo, salada verde e caldinho apimentado

BEBIDA:

Jarra com caipirinha de limão

CARDÁPIO TRADICIONAL + ITALIANO
ENTRADAS:

Caponata , sardela e mini caprese ao pesto

QUENTES:

Minestrone, polenta a napolitana gratinada, porpeta recheada, risoto a Piamontese,
sorrentino de muçarela na manteiga perfumada, nhoque a bolonhesa

SOBREMESA:

Churros de Doce de Leite

CARDÁPIO TRADICIONAL + BOTECO
ENTRADAS:

Mini quibe ao vinagrete, Bolinho de Bacalhau e mini tabua de frios nas mesas

QUENTES:

escondidinho de carne seca, calabresa acebolada, batata frita, cebola a milanesa, polenta
frita com parmesão, espetinho de frango a milanesa, torresmo.

SOBREMESA:

Cocadinha mole na panelinha

CARDÁPIO TRADICIONAL + PIZZARIA
PIZZAS SALGADAS

20 tipos de pizzas individuais que serão montadas e servidas de acordo com o pedido.

PIZZAS DOCES:

10 tipos de pizzas doces

CARDÁPIO TRADICIONAL + CHURRASCO
SALADAS:

Salada verde, tomate, cebola temporada, salada de maionese, vinagrete

ACOMPANHAMENTOS:

Arroz branco, arroz a grega e farofa

CARNES:

Picanha, fraldinha, linguiça toscana, tulipa de asa, sobrecoxa desossada, queijo coalho,
pão de alho

SOBREMESAS:

Abacaxi e Melancia

CARDÁPIO TRADICIONAL + CREPERIA
MASSA:

Branca ou Verde

RECHEIOS SALGADOS:

Muçarela, calabresa, presunto e queijo, peito de peru, frango com catupiry, palmito e
quatro queijos

RECHEIOS DOCES:

Banana, Morango (sazonal), chocolate, cocadinha e calda de chocolate

MOLHOS:

Molho de tomates, molho branco

ACOMPANHAMENTOS:

Salada verde, queijo parmesão

CARDÁPIO TRADICIONAL+RECHAUD (valores adicionais ao cardápio tradicional)
LAGARTO:

Ao molho madeira. Acompanha arroz branco, purê de batatas e salada mista

ESCALOPE

Ao molho mostarda. Acompanha arroz branco, batata gratinada e salada mista

FILÉ A PARMEGIANA:

De File Mignon ou Frango
Acompanha arroz branco, batata frita e salada mista

MASSA RECHEADA:

Rondelle, canelone e conchiglione. Molho ao pomodoro e molho branco
Acompanha salada verde e parmesão.

FINGER FOODS ADICIONAIS
ALMÔNDEGAS
GNOCCHI À BOLONHESA
MASSA SECA
ESCONDIDINHO DE CARNE
ESTROGONOFE DE FRANGO (acompanha arroz branco e batata palha)
ESTROGONOFE DE CARNE (acompanha arroz branco e batata palha)
QUICHE COM SALADA (PALMITO, FRANGO, PEITO DE PERU E ESPINAFRE)

Crianças de 0 a 5 não pagam e de 6 a 10 pagam meia
Itens Inclusos: 2 torres de balões, convites (virtual e impresso), decoração mesa bolo,
manobrista, recreação.
Tel.: (11) 2988-6555 ou (11) 95059-0449

