
CHURRASCO KIDS
(Sugestão de menu)

ENTRADA

• Na brasa: pão de alho, queijo de coalho e linguiça aperitivo com pimenta e/ou sem pimenta.

• Fritos na hora: rissole de palmito, rissole de camarão, coxinha de frango, croquete de carne, 
bolinha de queijo, maravilha de queijo e presunto, e batatas fritas.

CARNES ASSADAS NA BRASA

• Miolo de alcatra

• Bife de chorizo (contrafilé argentino, uruguaio ou similar nacional)

• Picanha (argentina, uruguaia, australiana ou similar nacional)

• Costelinha suína tipo americana (com molho barbecue)

• Linguiça toscana (Seara, Aurora, Sadia e/ou Perdigão)

• Coxa/sobrecoxa desossada de frango

ACOMPANHAMENTO

Batata na mostarda, molhos (vinagrete, cebola e pimenta), farofa (com bacon, calabresa e 
toscana), saladas de folhas e legumes (com palmito, tomate seco, queijo branco, azeitonas 

verdes, e frutas de época), cuscuz de atum, ovos de codorna, arroz branco e maionese de 
legumes (ou sem maionese). 

BEBIDAS

• Refrigerantes (marcas Coca-Cola e Antárctica)

• Água mineral

• Chá mate com limão

• Sucos de frutas

BEBIDAS OPCIONAIS

Cervejas: Skol, Itaipava, Brahma, Original ou outra marca de sua preferência similar no preço
Os sucos são preparados com água mineral e gelo potável em cubos. Com as bebidas estão 

inclusos; garçom e/ou garçonete, gelo picado para gelar as bebidas, gelo potável em cubos, jarras 
e copos de vidro. 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FINALIZAÇÃO
Bolo recheado da marca Sodiê Doces (parceria com duas lojas da rede), diversos sabores a 

escolha (escolher no site http://sodiedoces.com.br/), acompanha sorvete creme (ou outro sabor de 
sua escolha), docinhos tradicionais (brigadeiro, beijinho, cajuzinho e moranguinho) e caixa de 

guloseimas contendo: jujubas, balas, pirulitos, doces de abóbora e banana, chocolates Lacta, 
Nestlé e Garoto, etc. (As guloseimas são cortesia).     

INCLUSO

Pratos de porcelana branca, talheres de aço, copos de vidro, descartáveis para as crianças 
(pratos, copos, talheres e guardanapos), carvão, toalhas de mesa na cor branca, e profissionais 

(churrasqueiro, serviço de cozinha/copa, garçonete/garçom e liderança/apoio).
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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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