PACOTE FESTA FÁCIL
Sob consulta, preços de guardanapos de papel,
copos descartáveis semi rijos e pratos e talheres descartáveis.

P1

Para o Parabéns!
• 1un torta de chocolate brigadeiro
• 60un mini sanduíches em brioches recheados. Escolha até 3 recheios: atum
/ creme de queijo com salsa / presunto com provolone / tomate seco com
queijo ou peito de peru / creme de azeitona preta / peito de peru com
parmesão.
• 100un docinhos: brigadeiro branco / brigadeiro preto / beijinho de coco /
cajuzinho.
• 3 refrigerantes pet 2l (guaraná ou coca cola comum ou zero)

P2

Rendimento

Valor

10 pessoas

R$ 399,00

Para o Escritório!
• 1un torta de chocolate brigadeiro
• 100un mini sanduíche em baguete de gergelim.
Escolha 4 sabores:  patê de foie com chutney de amora  presunto cozido
com dip de provolone  peito de 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  peito de peru com creme de ricota com ervas  mortadela
tradicional com provolone.
• 80un Finger sanduíches em pão de forma natural e integral recheados.
Escolha 3 sabores:  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  juliana de cenoura com creme de salsa  berinjela grelhada com
pasta de tomate seco ao azeite  abobrinha ou berinjela grelhada com
tapenade de azeitonas negras.
• 12un quiches individuais (9cm).
Escolher 1 sabor:  queijo e presunto  lorraine  frango  alho poró.
Importante: dever ser aquecido em forno antes de ser servido.
• 4 refrigerantes pet 2l (guaraná ou coca cola comum ou zero)
Rendimento

Valor

12 pessoas

R$ 451,00

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!

PACOTE FESTA FÁCIL
Sob consulta, preços de guardanapos de papel,
copos descartáveis semi rijos e pratos e talheres descartáveis.

P3

Para um Happy Hour!
• 100un mini quiche.
Escolha 2 sabores:  lorraine  alho poro  queijo com ervas  frango.
Importante: dever ser aquecido em forno antes de ser servido.
• 100un mini folhado.
Escolha 2 sabores:  chester com provolone  peito de peru com
damasco  frango  queijo e presunto.
Importante: dever ser aquecido em forno antes de ser servido.
• 100un Redemoinhos de crepe coloridos e recheados com peito de peru,
presunto, salame e azeitona.
• 100un mini sanduíche em baguete de gergelim.
Escolha 4 sabores:  patê de foie com chutney de amora  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  peito de peru com creme de ricota com ervas 
mortadela tradicional com provolone.
• 80un mini tarteletes de chocolate, limão e maracujá.
• 4 refrigerantes pet 2l (guaraná ou coca cola comum ou zero)
• 5l suco tetra pack (laranja e uva).
Rendimento

Valor

20 pessoas

R$ 696,00

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!

