1. COFFEE BREAK (mínimo de 20 pax - Duração: 20 minutos - valores por pessoa)
Opção I - R$16,00
Café, Leite, Chocolate, Chás diversos, 01 tipo de suco de fruta, Pão de queijo, 01 tipo de Bolo e 01 tipo de
salgado assado.
Opção II - R$19,00
Café, Leite, Chocolate, Chás diversos, 02 tipos de suco de fruta, Pão de queijo, 01 tipo de salgado, 01tipo de
mini sanduíche, 01 tipo de Bolo, Salada de frutas ou 01 tipo de doce.
Opção III - R$22,00
Café, Leite, Chocolate quente, Chá diversos, 02 tipos de suco de fruta, Pão de queijo, 02 tipos de salgados,
01 tipo de mini sanduíche, 01tipo de Bolo, salada de frutas e 01 tipo de doce.
Opções de itens para coffee break:
Mini sanduíche: dip de manjericão, pasta de tomate seco com ricota, misto frio com queijo e presunto,
pasta de presunto, pasta de queijo, pasta de ricota ou queijo branco e peito de peru.
Salgado: Mini croissant (frango, catupiry, queijo ou presunto), mini empada (frango e palmito) ou mini
quiche (queijo ou frango).
Bolo: coco, fubá, chocolate, ou cenoura
Doces: Mini lua de mel (chocolate ou creme), mini folhado (chocolate ou maçã), mini sonho (chocolate,
creme ou doce de leite) ou trouxinha (chocolate ou doce de leite).
Sucos: abacaxi, morango, maracujá, laranja ou uva.

2. ALMOÇO OU JANTAR (mínimo de 25 pax - Duração máxima: 1:30h - valores por pessoa)
Buffet especial 1 - R$46,00
Saladas
Variedades de folhas verdes
Lentilhas com frios
Salpicão de frango
Beterraba cozida com cebola roxa
Repolho ralado com abacaxi
Caponata de berinjela com pimentões
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Quentes
Arroz
Arroz cremoso de açafrão com calabresa
Vegetais
Penne
Talharim
Molho mediterrâneo
Molho alfredo
Batata noisette
Baby Beff ao molho bordelaise
Peito de frango a pizzaiolo
Sobremesas
Pudim de leite
Mousse de maracujá
Brownie
Frutas laminadas da estação
Buffet especial 2 - R$46,00
Saladas
Variedades de folhas verdes
Salada primavera
Salada de lentinha com atum
Tabule
Macarronese
Caprese
Quentes
Feijão carioca
Arroz
Arroz cremoso de palmito com tomate seco
Spagueti
Penne
Molho Sugo
Molho carbonara
Pure de batata
Alcatra ao molho mostarda
Lombo assado com abacaxi
Vegetais
Sobremesa
Pudim de leite
Manjar de coco
Brigadeirão
Frutas laminadas da estação
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Buffet especial 3 - R$ 55,00
Saladas
Variedades de folhas verdes
Tomate com cebola
Tabule
Maionese
Vagem com milho verde
Palmito
Quentes
Arroz
Arroz a primavera
Vegetais
Batata noisette
Talharim
Penne
Molho carbonara
Molho bolonhesa
Mignon ao molho redução de vinho
Filé de Tilapia ao molho de laranja
Cubos de frango ao creme de alho poro
Sobremesas
Pudim de leite
Bavaroise de abacaxi
Cocada mole
Frutas laminadas da estação
Buffet especial 4 - R$ 55,00
Saladas
Variedades de folhas verdes
Ratatouille de Vegetais
Salada Jersey
Salada Cremosa de frios
Beterraba ralada
Salada crocante (alface americana, peito de peru, tomate cereja, maça, amêndoas laminadas, batata palha)
Quentes
Arroz
Arroz cremoso de ervas com amêndoas
Vegetais
Spaguetti
Fusilli
Molho Branco com peito de peru
Molho sugo
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Escondidinho de carne
Cubos de frango com pimentões e cebola
Mignon ao molho 4 queijos
Tilapia ao creme de limão
Sobremesa
Pudim de leite
Pavê de pêssego
Mouse de prestígio
Frutas laminadas da estação
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