
 

 

Cardápio 3 

 

Welcome drinks 
Água natural 

Água aromatizada com morango e hortelã 
Chá gelado de pêssego ou limão 

Grissini de gergelim 
Palitos de parmesão 

 

Bebidas 
Coca-Cola e coca zero 

Guaraná e guaraná zero 
Suco de laranja 
Suco de abacaxi 

Água mineral com gás e sem gás 
Cerveja Original (Ilimitada) 

 
 

Coquetel Volante 
 

Canapés Frios 
 

Cestinha de phyllo com Brie, pêra ao Porto e avelãs tostadas 
Involtini de mussarela de búfala, Parma e manjericão 

Cestinha de camarão, sour cream e abacate 
Carpaccio em crocante de parmesão com azeite Dijon e alcaparras 

Bruschetta caprese 
 

Canapés Quentes 
 

Dadinho de tapioca, geleia de pimenta e pimenta biquinho 
Queijo de coalho grelhado com mel e pimenta rosa 
Batatinha com soufflé de Catupiry e bacon crocante 

Mini quibe recheado com coalhada seca 
Cogumelos quentes recheados com farofa de pão e Parma 

Camarão crocante com azeite de limão siciliano 
 

Mesa de tapas 
Ilha gastronômica 

 
Fondue de Brie com espetinho de alcachofra e mini milho 

Couscous marroquino com legumes grelhados e queijo feta 
Folhas, frutas, queijo de bufala, amêndoas  

Frios: presunto Parma, rosbife, salame, lombo com especiarias, azeitonas 
variadas e mostarda Dijon 

Queijos: parmesão, mini búfala, Roquefort, gorgonzola. 
Pães: brioche, australiano, de cebolinha, grissini de gergelim e palito de parmesão 



 

 

Presunto parma com figos 
 

 
 

 

Jantar 
 

Entrada 
Folhas, frutas, queijo de bufala, amêndoas e vinagrete de framboesa 

 

Ravioli 
Ravioli de mussarela de búfala, molho pomodori e manjericão 

 

Peixe 
Salmão com molho Dijon, gengibre e mel 

 

Medalhão 
Com molho de Porto balsâmico 

 

Acompanhamento 
Risotto de Brie, rúcula e amêndoas 

Sauté de mini legumes em manteiga de estragão e castanha de caju 
 
 

Sobremesa 
Pêra ao Porto com sorvete de baunilha 

Merengue de morango 
Mesa de café com cookies e brownie de chocolate 

 
 

CEIA DA MADRUGADA 
Mini cheeseburger de picanha 

Mini pão francês com pernil à vinagrete 
Milk shake de Ovomaltine 
Batata rustica com alecrim 

 

 

 

Inclusos: 

Equipe: Maitre, garçons com uniforme e luvas, chefe de cozinha e funcionários. 

Materiais inclusos: Réchaud de prata e banho maria, bandejas, pratos em 

porcelana branca (redondo, ou oitavado), pratos diferenciados para mesas de 

pais e noivos, sousplast (inox ou rattan) guardanapos de tecidos, talheres 

pesado, copos para whisky, taças transparentes e carrinhos de bebidas. 



 

 

Não está incluso: Mesas, cadeiras. 

O buffet se encarregará de levar recursos para um excedente do número de 

convidados de aproximadamente 10% do total contratado. 

 Serviço de garçom: 01 para cada 20 convidados. 

 Taxa de cozinha e taxa de lixo não estão incluso no orçamento.  

VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 162,00 por pessoa (2020) 

VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 180,00 por pessoa (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


