
CHURRASCO 
GOURMET

(Sugestão de menu)

OPÇÃO 1
• Pão de alho
• Queijo de coalho
• Linguiça aperitivo com pimenta e sem pimenta (As linguiças sem pimenta que 

servimos são saborizadas: Alho, ervas finas e azeitonas)
• Batatas fritas

OPÇÃO 2
Uma forma de tornar o evento com churrasco mais elegante é iniciando com saladas 
especiais servidas em taças individuais ou em travessas de porcelana para quatro 
pessoas: Caprese, Waldorf e/ou Caesar. Escolher duas das opções de saladas. 

CARNES / AVES / PEIXES NA BRASA(Escolher 04)
• T- Bone Swift Black
• Bife de chorizo
• Bife de ancho
• Picanha (uruguaia, argentina, australiana ou Swift Black, qualquer uma delas padrão 

A)
• Costelinha suína tipo americana (com molho barbecue)
• Prime rib
• Codorna ou galeto
• Peixes: pintado, meca ou anchova.

SUGESTÃO
Os cortes nobres poderão ser todos servidos em réchaud ou parte deles e outra parte 
servida em pratos individuais ou em porções para duas ou três pessoas, diretamente nas 
mesas dos comensais. O serviço empratado requer cozinha adequada e maior número de 
funcionários, portanto, caso seja esta a opção de serviço escolhida pelo contratante, o 
orçamento será refeito.

ACOMPANHAMENTOS
• Arroz branco (e/ou outro arroz de sua preferência)
• Molhos (cebola, vinagrete e pimenta Tabasco)
• Saladas de folhas e legumes diversos com; queijo branco, tomate seco, palmito 

Juçara, azeitona Azapa, azeitona Gordal
• Frutas de época
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• Farofa tradicional (com bacon, calabresa e toscana), ovos de codorna, cuscuz de 
atum e maionese de legumes.

Outras guarnições podem ser inseridas neste cardápio: risoto, frutos do mar, 
legumes grelhados, etc. Fique à vontade para sugerir pratos de seu gosto.  

OPCIONAL
Mesa de frutas de época e importadas em pirâmide de aço dourado. Verificar preço.

BEBIDAS
• Refrigerantes (marcas: Coca-Cola e Antárctica)
• Sucos de frutas
• Chá mate com limão
• Água mineral

Incluso com as bebidas; Garçons, gelo, taças e caixas térmicas para bebidas.  

BEBIDA OPCIONAL
Cervejas Skol, Itaipava, Brahma ou Original, ou outra marca de sua preferência, similar no 
preço.

SOBREMESA (Escolher duas)
Banana flambada com sorvete creme, cheese cake de frutas vermelhas, browne com 
sorvete e calda de chocolate e/ou creme de papaya com cassis. 

SOBREMESA OPCIONAL
Delicioso bolo da marca SODIÊ DOCES com sorvete, parceria comercial com duas lojas 
da rede de franquias. Verificar preço.

INCLUSO
Utensílios de mesa condizentes com o tipo de recepção (Pratos de porcelana branca, 
talheres em aço inox, taças de vidro, guardanapos em tecido, carvão, todo material 
necessário de cozinha/copa/mesa, inclusive toalhas de mesa em tecido na cor branca ou 
cores único-lisas, e demais profissionais necessários para execução do serviço; 
Churrasqueiro, serviço de cozinha/copa, recepção e liderança (maître).
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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.
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