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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)
 

Ilha gastronômica 

Brie quente com mel e 
amêndoas 
Tábua de frios ( salame, 
gorgonzola, parmesão, queijo 
branco.... uva, morango, favo 
de mel ) 
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Saladinha caesar 
Terrine de salame 
Creme de limao siciliano com 
camarão, e chips de 
mandioquinha 
Espetada de abacaxi, coalho 
e mel 
Melão com Parma 
Vol-la-Van de creme de 
camarão 
dadinho de tapioca, geleia de 
pimenta e pimenta biquinho 
Pães: brioche, de azeite, de 
cebolinha, grissini de 
gergelim e palito de 
parmesão
 Verrine batata com cheedar 
e bacon crocante 
Camarão em crosta com 
maionese de dendê 
Ceviche de peixe branco 
purê de mandioquinha, carne 
seca confirmada e chips de 
banana da terra 
Cuscus marroquino com 
camarão 
Tartare de salmão, com 
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cream cheese, cebolinha e 
tabule 

Volante : escondidinho de carne 
seca com crispy de couve 

Ilha teen : 
Mini hambúrguer artesanal 
Batata baby com cheedar e 
bacon 
Batata frita com catchup 
Espetinho de frango com bacon e 
molho tártaro 
Coxinha com catchup e pimenta 
biquinho 

Jantar 

Risoto de pupunha 
Medalhão de mignon ao 
molho funghi 
Tomate recheado com 
salmão
Ravioli de búfala ao molho de 
tomates frescos com 
manjericão 
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Ceia da madrugada 

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

Sobremesa 
merengue de morango 
Brownie de chocolate com 
calda de chocolate 
Mil folhas com frutas 
vermelhas 

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, 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.

Taxa de deslocamento e 
estadia está incluso.

Valor por convidado : R$ 189,00


