
ANIVERSÁRIO TEENS 
(Sugestão de menu)


BUFFET MÓVEL
Salgados fritos e assados, mini pizza e mini sanduíche, com mesa de frios e massa, finalizado 
com bolo da marca Sodiê Doces, mesa de guloseimas e brigadeiros! 

SALGADOS FRITOS NA HORA
• Rissole de palmito
• Rissole de camarão
• Bolinha de queijo
• Coxinha de frango com Catupiry
• Maravilha de queijo e presunto
• Croquete de carne

SALGADOS ASSADOS
• Mini quiche quatro queijos
• Folhado de frango com passas
• Enroladinho de salsicha
• Esfiha de carne
• Esfiha de calabresa com Catupiry

MINI PIZZA (Escolher duas)
• Três queijos
• Atum e muçarela
• Portuguesinha

OPCIONAL 
Mesa de queijos, frios, petiscos, mini hambúrguer e mini sanduiche

• Mini hambúrguer: versão com ou sem bacon, com picles ou cebolas caramelizadas
• Mini sanduíche light: Queijo branco, peito de peru, alface, tomate e maionese Hellmann's
• Queijos, Frios e Petiscos: Parmesão, prato, minas frescal, meia cura e gorgonzola, salame 

italiano, blanquet de Chester ou peru, e Presunto cru, cuscuz de atum, ovos de codorna com 
molho rosé, carne louca com mini pães, peito de frango em tiras de bacon e batatas 
temperadas

OPCIONAL
Massas

• Ravióli com molho de tomates e queijos
• Penne a Carbonara com toque de azeite trufado
• Fettuccine alho e azeite com tomate-cereja e carne seca

 

Acesse: www.buffetlourenco.com Tel.: (13) 3027-8511 atendimento@buffetlourenco.com

https://www.hellmanns.com.br/home.html
mailto:atendimento@buffetlourenco.com


FINALIZAÇÃO
• Mesa de guloseimas em vidros altos: pirulitos gigantes, jujubas, bombons de chocolate e 

brigadeiros diversos
• Bolo recheado da marca “Sodiê Doces” com sorvete (parceria comercial com duas lojas da 

rede de franquias). Diversos sabores para escolha no site www.sodie.com.br

BEBIDAS INCLUSAS
• Sucos de frutas
• Refrigerantes (Marcas: Coca-Cola e Antárctica)
• Água mineral
• Drinques sem álcool (eventualmente com álcool para adultos, a definir nº de adultos que 

bebem drinques com álcool). 

BEBIDA OPCIONAL
Cervejas Skol, Itaipava e Brahma (ou outra marca de seu gosto similar no preço)
Chopp Brahma (ou outra marca de seu gosto similar no preço)

ESTÃO INCLUSOS
Equipamentos e materiais de cozinha, copa e mesa necessários para a execução do serviço, bem 
como, toalhas de mesa e profissionais de cozinha e salão.

Acesse: www.buffetlourenco.com Tel.: (13) 3027-8511 atendimento@buffetlourenco.com

Monte seu Menu 
Além das opções sugeridas, você também pode montar um menu personalizado com 

pratos escolhidos por você. Entre em contato conosco e saiba mais.

mailto:atendimento@buffetlourenco.com

