MINI SANDUíCHES

A1

Sushi do Ocidente
150 mini sanduíches em pão de forma colorido, recheados e cortados em
formato de sushi-roll. Kit guarnecido com molho especial.
Sabores
►queijo► salame ►presunto ►cozido► tomate seco ► funghi
Valor
R$180,00

A2

Baguete Padrão
100 mini sanduíches em baguete com gergelim (SL) (VG)recheados com
4 sabores escolhidos por você. Kit guarnecido com molho especial.
Sabores (escolha 4)
► patê de foie com chutney de amora(SL)► presunto cozido com dip
de provolone ► peru com salsa e cebolinha ► salame com gorgonzola
► Frio Lyoner de Frango com tomate seco e azeitona e creme de queijo
► presunto cozido ou peito de peru com dip de parmesão com cebola
► presunto com cream cheese► chester com aipo e alho ► queijo
branco com amoras(V)► peito de peru com creme de ricota com ervas
► mortadela tradicional com provolone ►abobrinha grelhada com
tapenade de azeitonas negras (VG)(SL)(V)► tomates cereja assados
com azeitonas negras e manjericão (VG)(SL)(V)► duo de champignons
com alho poró salteado com ervas(VG)(SL)(V)
Valor
R$170,00

A3

Baguete Especial
100 mini sanduíches em baguete com gergelim (SL)(VG)recheados com
4 sabores escolhidos por você. Kit guarnecido com molho especial.
Sabores (escolha 4)
► rosbife com molho de mostarda ► rosbife com chutney de
manga(SL)► muçarela de búfala com tomate seco e pesto de rúcula
►peito de peru com cream cheese, rúcula fresca e chutney de manga
► pastrami com cream cheese e alcaparra ► brie com compota de
maçã verde(V)► chester com tomate seco ► brie com damasco(V)
► azeitonas pretas com peru► Presunto cru com parmesão► lombinho
defumado com chutney de abacaxi(SL)
Valor
R$200,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A4

Baguete Master Rústica (sem gordura e sem açúcar)
25 mini sanduíches em baguete rústica(SL)(VG)recheados com 01 sabor
escolhido por você. Kit guarnecido com molho diable(V).
Recheio (Escolha 1)
► presunto de Parma com dip de manjericão e tomate confit ► presunto
de Parma com cream cheese e geléia de figos ► salmão defumado com
cream cheese e pesto de dill ► salmão defumado com cream cheese e
pepino agridoce ► rosbife com pestode manjericão e palmito
pupunha(SL) ►abobrinha grelhada com tapenade de azeitonas negras
(V)(VG)(SL) ► tomates cereja assados com azeitonas negras e manjericão
(V)(VG)(SL)► duo de champignons com alho poró salteado com
ervas(V)(VG)(SL).
Valor
R$ 68,75

A5

Baguete Infantil
50 mini sanduíches em baguete tradicional sem gergelim (SL)
(VG)recheados com 2 sabores escolhidos por você. Kit guarnecido com
molho rosado.
Sabores (Escolha 2)
► cream cheese com presunto cozido ou peito de peru ou queijo
► queijo com presunto)►caponata de berinjela com alface(SL)(VG)
► espaguete de abobrinha ao pesto de ervas (SL)(VG)
Valor
R$ 85,00

A6

Baguete Vegetariana
100 mini sanduíches em baguete com gergelim (SL)(VG)recheados com
os sabores abaixo sugeridos. Kit guarnecido com molho especial.
Sabores (Escolha 2)
► tomate seco com muçarela ► salsa e cebolinha com berinjela
crocante ► creme de aipo e alho com queijo branco► dip de provolone
com juliana de cenoura ► queijo de cabra aromatizado com pesto de 3
ervas► berinjela grelhada com creme de tomate seco ► cream cheese
com duo de cogumelos ► berinjela com tomate confit e queijo de cabra
►humus com carpaccio de berinjela grelhada (VG)(SL)carpaccio de
abobrinha com homus(VG)(SL)► tomates cereja assados com azeitonas
negras e manjericão (VG)(SL).
Valor
R$170,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A7

BagueteMulticereais
42 minisanduíches em baguetemulticereais(SL) (VG)recheados com 02
sabores escolhidos por você e guarnecidos com molho especial.
Sabores (Escolha 2)
► Parma com tomate confit e búfala com dip de manjericão ► Peito de
peru com cream cheese, rúcula e chutney de manga ► Rosbife com
queijo brie, geléia de damasco e rúcula ► Salmão defumado com cream
cheese ao dill► cream cheese com duo de cogumelos(V) ► berinjela
com tomate confit e queijo de cabra(V) ►homus com carpaccio de
berinjela grelhada (V)(VG)(SL)►carpaccio de abobrinha com
homus(VG)(SL) (V)► tomates cereja assados com azeitonas negras e
manjericão (VG)(SL) (V).
Valor
R$115,08

A8

Pão de Aveia Vegetariano
42mini sanduíches em baguete de aveia (SL)(VG)recheados com 02
sabores escolhidos por você e guarnecidos com molho especial.
Sabores (Escolha 2)
► Abobrinha grelhada com boursin de queijo de cabra e salsa
► Queijo minas, rúcula e tomate seco com cream cheese►Tomates
assados com alho, rúcula e creme de gorgonzola► Tapenade de
azeitona preta com muçarela de búfala► Duo de champignon com
ervas frescas e queijo de cabra► homus com carpaccio de berinjela
grelhada (VG)(SL)►carpaccio de abobrinha com homus(VG)(SL)
► tomates cereja assados com azeitonas negras e manjericão (VG)(SL).
Valor
R$ 92,40

A9

Pita Bread Padrão
48 mini sanduíches em pão árabe da casa recheados com 2 sabores
escolhidos por você.
Sabores (Escolha 2)
► Frio Lyoner de Frango com tomate seco e azeitona e creme de
queijo► presunto cozido com dip de provolone ► peru com salsa e
cebolinha ► salame com gorgonzola ► presunto cozido ou peito de peru
com dip de parmesão com cebola ► presunto com cream cheese
► chester com aipo e alho► salame com salsa e cebolinha ► berinjela
crocante com creme de salsa (V)► queijo com dip de tomate seco (V).
Valor
R$ 84,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A10

Pita Bread Especial
48 mini sanduíches em pão árabe da casa recheados com 2 sabores
escolhidos por você.
Sabores (Escolha 2)
► rosbife com molho de mostarda ►pastrami com cream cheese e
alcaparra ► brie com compota de maçã verde(V) ► chester com
tomate seco ► brie com damasco(V)► azeitonas pretas com peru ►
presunto cru com parmesão ► lombinho defumado com chutney de
abacaxi.
Valor
R$ 88,80

A11

Pita Bread Master
24mini sanduíches em pão árabe recheados com 01 sabor escolhido
por você.
Sabores (Escolha 1)
► presunto de Parma com dip de manjericão e tomate confit►presunto
de Parma com cream cheese e geleia de figos ► salmão defumado
com cream cheese e pesto de dill► salmão defumado com cream
cheese e pepino agridoce.
Valor
R$ 68,40

A12

Mini Brioche
60 mini brioches integrais recheados com 3 sabores escolhidos por você.
Sabores (Escolha 3)
► atum ► frango com cenoura ► salame com cream cheese ► creme de
queijo e salsa (V) ► presunto com provolone ► tomate seco com queijo
(V)ou peito de peru ► creme de azeitona (V) ►peru com parmesão
►catupiry com presunto cozido.
Valor
R$ 114,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A13

Mini Brioche Integral
60 mini brioches integrais recheados com 3 sabores escolhidos por você.
Sabores (Escolha 3)
► frango com milho ► ricota com cenoura(V) ► salame com provolone ►
presunto com azeitona ► peru com parmesão ► queijo minas com dip de
salsa(V) ► creme de parmesão com berinjela crocante(V) ► creme de
queijo de cabra com leve sabor de damasco(V).
Valor
R$ 114,00

A14

Mini Brioche Vegano
45 mini brioches veganos recheados com 2sabores escolhidos por você.
Escolha mini brioche vegano comum ou integral.
Sabores (Escolha 2) (VG)(SL)(V)
► abobrinha grelhada com tapenade de azeitonas negras
► cogumelos salteados ao curry► berinjela grelhada com homus de
beterraba ► caponata de berinjela com alface ► espaguete de
abobrinha ao pesto de ervas ► tomates cereja assados com azeitonas
negras e manjericão ► duo de champignons com alho poró salteado com
ervas
Valor
R$ 94,50

A15

Mini Croissant
60 mini croissants recheados com 3 sabores escolhidos por você.
Sabores (Escolha 3)
► atum ► frango com cenoura ► peito de peru com cream cheese
► creme de queijo com salsa(V)► presunto com provolone ► tomate
seco com queijo(V)ou peito de peru► creme de azeitona preta(V)
► peru com parmesão► catupiry com presunto cozido.
Valor
R$114,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A16

Club Sanduíche
36 sanduíches em pão de forma natural e integral(SL) (VG), recheados
com 03 sabores escolhidos por você e cortados em pequenos triângulos.
Sabores (Escolha 3)
► fiambre de picles com creme de queijo ► peru com chutney de
manga ► queijo com dip de tomate seco(V) ► presunto com dip de
azeitonas negras ► rosbife com molho de mostarda ► berinjela grelhada
com pasta de tomate seco ao azeite(V)►homus com abobrinha ou
berinjelagrelhada(V)(SL)(VG) ► tomates cereja assados com azeitonas
negras e manjericão (V)(SL)(VG)► duo de champignons com alho poró
salteado com ervas (V)(SL)(VG).
Valor
R$ 71,64

A17

Mini Finger Sanduíche
60 mini sanduíches em pão de forma natural e integral(SL)(VG),
recheados com 03 sabores escolhidos por você e cortados em pequenos
retângulos.
Sabores (Escolha 3)
►presunto com dip de salsa e cebolinha►peito de peru com tomate
seco►salame com dip de provolone►chester com aipo e
alho►champignons salteados com ervas com creme de parmesão com
cebola(V) ►juliana de cenoura com creme de salsa(V)►berinjela
grelhada com pasta de tomate seco ao azeite(V)(SL)(VG)►abobrinha ou
berinjela grelhada com tapenade de azeitonas negras (V)(SL)(VG)
►homus com abobrinha ou berinjelagrelhada(V)(SL)(VG) ► tomates
cereja assados com azeitonas negras e manjericão (V)(SL)(VG)► duo de
champignons com alho poró salteado com ervas (V)(SL)(VG).
Valor
R$ 87,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A18

Mini Finger Sanduíche Especial
60 mini sanduíches em pão de forma natural e integral(SL)(VG), cortados
em pequenos retângulos e recheados com 03 sabores escolhidos por
você.
Sabores (Escolha 3)
► salame com creme de queijo e pepino acre-doce►presuntocru com
creme de gorgonzola►peru com dip de salsa e cebolinha e
berinjelascrocantes►dip de queijo com tomate seco e manjericão(V)
►presunto com dip de azeitonas negras►rosbife com cebola
caramelizada com creme de queijo►rosbife com chutney de manga
►champignon com funghi secchi salteado com ervas com creme de
parmesão com cebola(V).
Valor
R$ 99,00

A19

Mini Sanduíche em Focaccia
40 mini focaccias recheadas com 02 sabores escolhidos por você e
guarnecidos com pesto de manjericão.
Sabores (Escolha 2)
►creme de aipo com lascas de gorgonzola(V) ►peito de peru ou
presunto cozido com dip de tomate seco►creme de parmesão com
berinjelas crocante(V) ►boursin de cabra aromatizado com ervas(V)
► provolone defumado fatiado com tapenade de azeitonas negras (V).
Valor
R$ 79,20

A20

Mini Sanduíche em Focaccia SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE
20 mini focaccias sem glúten e sem lactoserecheadas com 01 sabor
escolhido por você e guarnecidos com pesto de manjericão.
Sabores (Escolha 01)
►pimentão grelhado com homus(V)(VG)►abobrinha grelhada com
pasta de tomate seco ao azeite(V)(VG)►peito de peru com hortelã e
tapenade de azeitonas negras►chester defumado com duo de
champignon ao azeite.
Valor
R$ 54,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A21

Mini sanduíche em baguete tipo australiana
48mini sanduíches em baguete tipo australiana recheados com 02
sabores escolhidos por você e guarnecidos com molho especial.
Sabores (Escolha 2)
►rosbife com molho de mostarda►rosbife com chutney de manga
►muçarela de búfala com tomate seco e pesto de rúcula(V)
►peito de peru com cream cheese, rúcula fresca e chutney de
manga►pastrami com cream cheese e alcaparra ►brie com compota
de maçã verde(V)►chester com tomate seco►brie com purê de
damasco(V)►azeitonas pretas com peito de peru►presunto cru com
parmesão►lombinho defumado com chutney de abacaxi.
Valor
R$105,60

A22

Mini sanduíche em Ciabatta
42 mini sanduíches em ciabatta(SL)(VG)recheados com 02 sabores
escolhidos por você.
Sabores (Escolha 2)
►rosbife fatiado ao molho de mostarda
comalcaparras►berinjelacrocante com tomate seco edip de parmesão
com cebola(V)
►chester defumado com pesto de rúcula e cream cheese►presunto de
Parma com pêra grelhada e creme de queijo►carpaccio de abobrinha
com homus(VG)(SL)(V)► tomates cereja assados com azeitonas negras e
manjericão (VG)(SL)(V) ►abobrinha grelhada com tomate confit e
tapenade de azeitonas negras(VG)(SL)(V).
Valor
R$79,80

A23

Mini sanduíche em Ciabatta Gourmet
42 mini sanduíches em ciabatta(SL)(VG)recheados com 02 sabores
escolhidos por você.
Sabores (Escolha 2)
►presunto de Parma com pêra grelhada e creme de queijo► salmão
defumado com sauer cream e pepino agridoce ►salmão defumado
com creme de queijos e alcaparras ►brie com compota de maçã verde
(V)►shitake com alho poró e cream cheese(V).
Valor
R$ 115,50

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A24

Mini sanduíche em Ciabatta Integral
42 mini sanduíches em ciabatta(SL)(VG)recheados com 02 sabores
escolhidos por você.
Sabores (Escolha 2)
►frango ao curry com azeitonas negras►peito de peru com cream
cheese, rúcula fresca e chutney de manga►muçarela de búfala com
tomate seco e manjericão(V)►pimentão grelhado com bousin de queijo
de cabra(V) ►carpaccio de abobrinha com homus(VG)(SL) (V)►
tomates assados com alho, rúcula e creme de gorgonzola (V).
Valor
R$79,80

A25

Francês de Botequim
50 sanduíches em micro pão francês(SL)(VG) com sabores clássicos do
botequim brasileiro.
Sabores (Escolha 2)
►lombinho com chutney de abacaxi►mortadela com provolone
►salame com queijo e limão►rosbife com molho de mostarda►carne
seca com queijo coalho►queijo coalho com orégano(V).
Valor
R$69,00

A26

Francês de Bistrô
50 sanduíches em micro pão francês (SL)(VG)com sabores clássicos de
bistrô.
Sabores (Escolha 2)
►rosbife com cebola caramelizada►brie com presunto cru►gruyère
com tomate seco(V)►patê de foie com molho suave de gengibre
►boursin de cabra com damasco(V)►blanquet de peru com boursin de
ervas finas.
Valor
R$ 75,00

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

MINI SANDUíCHES

A27

Nórdicos
40 mini brioches australianos (V)com sabores inspirados na gastronomia
dos países nórdicos.
Sabores (Escolha 2)
►salmão defumado com creme azedo e aneto►rosbife fatiado com
molho de mostarda►haddock defumado com cream cheese e pepino
agridoce►queijo brie com geléia de damasco e rúcula(V)►pastrami
com alcaparra e creme de queijo.
Valor
R$102,00

A28

Combinado Quatro em Um
Seleção de 50 mini sanduíches em 4 variações com recheios à sua
escolha.
Sabores (Escolha 2)
12un Mini baguetes com gergelim. Escolha 01 sabor do kit Baguete
padrão (A2)
12un Mini brioche comum. Escolha 01 sabor do kit Brioche (A12)
10un Mini brioche integral. Escolha 01 sabor do kit Brioche Integral (A13)
16un Mini ciabattas. Escolha 01 sabor do kit Ciabatta (A22)
Valor
R$92,60

* (V): vegetarino / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose.
A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e
composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras
opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo
o Grande Rio!

