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                                       Cardápio Cocktail   Ouro  

 

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

* Coco      * Abacaxi      * Maracujá     * Morango 
                                

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

Torradinhas  Recheadas 
 
*Ricota                       *Azeitonas Pretas 
* Atum                        * Berinjela 
 

   Carolinas  recheda :   com patê de frango 

 

   Kibe de copinho :       com patê de alho 

 

  Barquinhas :            com Salpicão de Frango  

 

Lanches (escolher 01 opção) e Outra Opção de   
                                    

  Brusqueta    : ( Pão Italiano , tomate, cebola, alho ,  orégano , azeite , manjericão) 

  Mini Hamburguer: ( Mini pão , Hambúrguer, Tomate , alface, Mussarela) 

  Lanche Natural : (Pão de forma ,Peito de  Frango, Cenoura, Queijo, Azeitona, 

Maionese ) 
 

Delicadesses            (Servido à vontade, escolher 8 sabores ) 
 
    Quiches de palmito     -         Quiches de  Escarola  -  Quiches de 4 queijo 
     Mini Pizza  de  Mussarela -    Mini Pizza de Calabresa 
     Empada de Frango    -          Empada de Palmito 
 

    Folhados :  Azeitona - Ricota com Uva Passa   - Calabresa _ Tomate seco – 

                              Queijo Branco com alecrim    
                                              
 

Escondidinho:    escolher uma opção  

  * Carne Seca          * De Frango                 * Calabresa           
 

Massa :  Escolher  uma opção     

               Rondeli  - Canelone – Conchilione      
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 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) 

 

Doces Finos (Inclui 05   os sabores, consumo à vontade ) 
                                                                                                  
*Beijinho            * Docinho de Uva          * Docinho Abacaxi 
*Brigadeiro         *Camafeu de Nozes      * Brigadeiro de Pistache 
 *Brigadeiro de Paçoca                               * Inha Benta 
* Brigadeiro de Leite Ninho                         * Docinho de Coco 
  
 
             

       

      Bolo                 (Sabor e modelo a escolha, servido à vontade ) 
 
Massa pão de lot tradicional e pão de lot chocolate escuro com recheio de: 
                                
*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 ou Madeira  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. 


