RESTAURANTE PICASSO
Almoço – Opção 1
Valor por pessoa
Composição: Salada: Mix de folhas verdes com tomate e legumes. Carnes : Filé
R$ 63,50 + 10%
Mignon
ao Molho Mostarda; Moqueca de peixe; Frango ao molho de cítricos. Guarnições :
Talharim à La Panna; Arroz Branco; Batatas na manteiga. Sobremesas : Mousse de
maracujá / Pudim de leite condensado.
Almoço – Opção 2
Composição: Salpicão de ave defumada, salada divina. Carnes : Filé Mignon à Central
Park, peixe ao molho de maracujá, frango à Andaluzia. Guarnições : Talharim à
Granada,
batatas na manteiga, arroz branco. Sobremesas : Mousse de chocolate, pudim de
leite
condensado.

Valor por pessoa
R$ 67,00 + 10%

Almoço – Opção 3
Composição: Saladas : Salada Ceasar, salada grão de bico com bacalhau. Carnes : Filé
Mignon ao Molho Bernaise, peixe à “belle meunière”, frango aos quatro queijos.
Guarnições : Talharim ao pesto; risoto à milanesa, purê de mandioquinha salsa, arroz
branco. Sobremesas : Mousse de Maracujá, pudim de leite condensado

Valor por pessoa
R$ 71,60 + 10%

Observações Gerais sobre Alimentos e Bebidas:
✓ O serviço de Buffet do Restaurante Picasso é servido para o mínimo de 25 pessoas .
✓ Sobre o valor do buffet incide 10% de taxa de serviço .
✓ Qualquer alteração no cardápio pode sofrer modificação nos preços .
✓ Produtos e serviços de alimentação deverão ser fornecidos exclusivamente pelo Hotel Bourbon

Cascavel sendo proibida a saída de alimentos preparados no hotel e não consumidos durante o
período de serviço .
✓ A empresa contratante deverá informar o hotel com no mínimo 72 horas de antecedência o número de
participantes, e com uma variação máxima de 10%. Será cobrado da empresa Contratante o número
de pessoas garantidas, mesmo que o número de participantes seja menor do que o contratado. Caso
o número de participantes seja maior, será cobrado pela quantidade de pessoas presentes no
evento.
✓ As opções de cardápio deverão ser escolhidas e informadas ao departamento de eventos com até 15
dias de antecedência a realização do evento.
✓ As bebidas são cobradas conforme o consumo, não esta incluso no valor da opção do Buffet.
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