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                                       Cardápio Cocktail  Jantar 
 

Drinks:         (Inclui todos os sabores, consumo à vontade). 
 

* Coco      * Abacaxi      * Maracujá     * Morango 
                                

Canapés        (Inclui todos os sabores, consumo à vontade). 
 

Torradinhas e Carolinas e Quibe de Copinho com recheio de: 
 
*Ricota                       *Azeitonas Pretas 
*Frango                     * Atum 
 *Ervas Finas             * Berinjela 
 
 

       Torteletes com salpicão de frango  
                                    
  

 

Delicadesses            (Servido à vontade, escolher 8 sabores ) 
                                              

* Obs. Fritos no momento de servir, servido na mesa dos convidados em pratinhos de 
porcelana decorados* 
 
  Esfira de Escarola                        Risoles Presunto Queijo   
  Esfiha de Frango                          Bolinho de Bacalhau 
  Esfihas de Carne                          Maravilhas de Queijo                                       
  Esfira de Escarola                        Coxinha 
  Empada de Frango                       Bolinho de Carne 
  Empada de Palmito                      Risoles de Palmito 
  Quiche de Calabresa                   Bolinho Carne Seca c/ abobora 
  Quiche Frango                             Risoles de Milho 
  Quiche Escarola                           Mini Kibes 
  Quiche  4 Queijo                           Risoles de Calabresa 

 

 Bebidas                     ( Inclui todos os sabores, consumo à vontade ) 
 
*Coca Cola       *Soda      *Fanta Laranja    * Fanta Uva   *Guaraná Antártica * Suco (03 

Sabores)  *Obs. Diet e Light 
             *Água 

                           

Cardápio Cocktail (continuação) Cardápio  de Almoço / Jantar   
 

 Todos os Itens do Cocktail  + Itens abaixo: 

 

           Buffet Principal á moda americana (Self-Service) 
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Escolha 1 opção de Carnes  (consumo Livre) 

                 
*Lagarto ao molho madeira 

*Filet de frango ao molho branco com champignon  
*Strogonof de filet mignon ou de frango 

*Filet de frango grelhado na mostarda ao molho rose 
 

Escolha 2 opções de Massas  (consumo Livre) 

                 
*Rondelli misto (presunto e queijo), 2 queijos ou Frango 

*Raviolli frango ou Carne 
*Capeletti de Carne ou Frango 

*Lasanha  

 

Escolha 2 opções de molhos  

                 
*Bolonhesa        * Sugo           * 4 Queijos      * Branco    
 
 
 
 
 
              

  Escolha 2 opções  de acompanhamentos  (consumo Livre) 

                 
*Arroz á Primavera *Salada jardineira com legumes no vapor  
  *Arroz com Açafrão *Saladas de folhas verdes 
    *Arroz com Brócolis *Sardela (Salada de Berinjela)  *Mix de Folhas 
     *Arroz com Passas 
       

 

Sobremesa ( Escolha 1 opção, consumo à vontade ) 

 
* Salada de Fruta com Chantilly                   * Sorvete              * Mousses 
              

 

 

 

 

Doces Finos (Inclui 06   os sabores, consumo à vontade ) 
                            
                                                                            
     
*Beijinho            *Bicho de Pé      * Docinho de Uva          * Docinho Abacaxi 
*Brigadeiro        *Casadinho          *Docinho de Limão        * Docinho de Cereja 
 *Prestigio          *Cajuzinho           *Docinho de Maracujá                                   
 

Doces Finos: consultar Opcionais 
  

       

      Bolo                 (Sabor e modelo a escolha, servido à vontade ) 
 
Massa pão de lot tradicional e pão de lot chocolate escuro com recheio de: 
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*Creme de frutas com abacaxi  *Floresta branca 
*Creme de frutas com pêssego *Chantili com morango 
*Mouse de doce de leite com nozes *Mouse de Chocolate ou maracujá  *Mouse de doce 
de leite com ameixas   e Outros  consulte 
                                        

Decoração      *Decoração da mesa dos noivos de Vidro e ferro com taças de ferro e 
vidro com flores naturais da Época * Arvore Francesa 

*Decoração das mesas dos convidados * Toalhas e cobre manchas na cor preferida e 
um arranjo de flor central em cada mesa. 

                                                                      

 Mesa de Café   
 
* Mesa de café colonial,  

* petit four doce, 
* Amanteigados e Carolinas. 

                       

                                   

Equipe      * 1 Garçom para cada 30 convidados 
          * Segurança 

                  * Recepcionista  
       * Equipe de Cozinha 

 

Obs. Sempre estará presente no dia do evento o responsável pelo buffet. 
 
 

     

 

Materiais Copos      de vidro, talheres de inox, réchaud, pratos de porcelana, samovar 
de prata e todo o material necessário para um perfeito 
atendimento. 

 
 


