COPA DO MUNDO 2018

Linha Verde e Amarela
Escolha entre as nossas opções da linha Festa Fácil
disponíveis no site www.casadossabores.com.br
Ou solicite uma sugestão.
Mini Sanduíches
Sushi do Brasil | 150un mini sanduíches em pão de forma verde e
amarelo, enrolados e recheados.

R$ 180,00

Sabores: queijo / salame / presunto / cozido / tomate seco / funghi
Mini Brioches | 60un minibrioches em verde e amarelo recheados.
Escolha 3 sabores: atum / frango com cenoura salame com cream
cheese / creme de queijo e salsa / presunto com provolone / tomate seco

R$ 114,00

com queijo ou peito de peru / creme de azeitona / peru com parmesão /
catupiry com presunto cozido.
Clube Sanduíche | 36un clube sanduíches em pão de forma verde,
branco e amarelo recheados.
Escolha 3 sabores: fiambre de picles com creme de queijo / peru com
chutney de manga / queijo com dip de tomate seco / presunto com dip
de azeitonas negras / rosbife com molho de mostarda / berinjela

R$ 71,64

grelhada com pasta de tomate seco ao azeite / homus com abobrinha ou
berinjelagrelhada / tomates cereja assados com azeitonas negras e
manjericão / duo de champignons com alho poró salteado com ervas.

Canapés
Roll de Crepes Verde e Amarelo | 100un rolls de crepe em verde e
amarelo recheados com: presunto cru defumado com provolone /
Tomate seco com muçarela / Frio Lyoner de Frango com tomate seco /

R$170,00

Chester com azeitonas negras.
Camarão com dip de curry em blini de ervas | 25un canapés frios
montados em mini blini aromatizado com ervas, acompanhado de creme

R$ 67,50

curry e camarão salteado.
Batatinhas com dips verde e amarelo | 100un batatinhas frias
recheadas com dips de: aipo e alho, mostarda, salsa e cebolinha

R$ 148,00

e manjericão.
Trouxinhas de crepe verde e amarela | 80un mini crepes recheados
com dois sabores especiais, amarrados como trouxinha e

R$ 192,00

acompanhados com molho de gengibre.

As quantidades e os rendimentos das bandejas são sugestões. Eles podem variar de acordo com a duração do evento,
número de convidados e composição do cardápio a ser servido. 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!
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Escolha 2 sabores: carne seca com catupiry / ricota com espinafre /
chester com provolone / frango com parmesão.
Canapé no palito | Escolha 1 sabor: peito de peru com ervilha torta e
molho curry / gruyère com manga, gergelim e molho teriyaki / queijo
amarelo com uva verde e molho de gengibre / queijo coalho grelhado e

R$ 60,00

marinado no pesto de manjericão.
Copinho de pepino recheado com dip de pimentão amarelo | 25un
copinhos de pepino japonês recheados com dip de pimentão amarelo

R$ 46,00

assado com ervas.
Importante: Para produtos vendidos a quilo, pedido mínimo de 500g
Para acalmar os ânimos
Brigadeiro de Colher em copinhos verde e amarelo | 50un Brigadeiro
nos copinhos verde e amarelo nos clássicos chocolate preto e branco.

R$ 137,50

Acompanham mini colheres descartáveis. Copinho de 40 ml.
Brigadeiros coloridos | 100un Brigadeiros clássicos (branco e preto)
com granulados nas cores do nosso Brasil: verde, amarelo e branco.

R$ 260,00

Brasileirinhos | Se a festa é brasileira, delicie-se com alguns dos
sabores do Brasil!
75un de delicados docinhos para festa (25un de cada): empadinha de

R$ 122,50

queijo com goiabada, tartelete de maracujá e pequena tarte de manga
com kiwi.
Frutas no palito | 60un palitinhos de frutas frescas em cubos,
montados com ervas aromáticas e acompanhados de caldas de
chocolate e maracujá. Composição detalhada: manga com manjericão e

R$ 138,00

uva verde / abacaxi com kiwi e hortelã / kiwi com manga e hortelã.

As quantidades e os rendimentos das bandejas são sugestões. Eles podem variar de acordo com a duração do evento,
número de convidados e composição do cardápio a ser servido. 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!
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Promoção
Na Compra de 6 Kits da linha Festa fácil, ganhe uma bandeja de sua
escolha da Linha Verde e Amarela!
Na compra de 5 Kits da Linha Verde e Amarela, ganhe uma bandeja de mini sanduíche
da Linha Festa Fácil (mini brioche, mini croissant, baguete padrão ou finger sanduíche)!

Importante
No domingo, dia 14 de maio, as entregas serão feitas das 8:00 às 12:00.
Toda a alimentação será entregue em material descartável e / ou travessas de porcelana.
Oferecemos também serviço completo incluindo mão de obra e materiais para o seu almoço de Páscoa.
Dúvidas ou outras sugestões, nos solicite!

As quantidades e os rendimentos das bandejas são sugestões. Eles podem variar de acordo com a duração do evento,
número de convidados e composição do cardápio a ser servido. 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!

