
FEIJOADA LIGHT 
(Sugestão de menu)


ENTRADA
• Caldinho de feijão com bacon crocante e salsinha servido em mini copinhos americanos
• Mandioca especial (crocante por fora e macia por dentro) com torresmo pururuca servido em 

cumbucas de barro

PRATO PRINCIPAL
Deliciosa feijoada com ingredientes tradicionais mais apreciados, tais como

• Costelinha
• Linguiça paio
• Linguiça portuguesa
• Carne seca
• Lombo
• Bacon defumado

Para servir a feijoada o Buffet fornecerá réchauds, caçarolas, cumbucas e travessas de barro, 
pratos de refeição e sobremesa em porcelana branca, talheres de refeição e sobremesa em aço 
inox e para as bebidas fornecerá copos de vidro, baldes de inox, jarras e caixas térmicas se 
necessário. (As carnes da feijoada serão servidas em separado do feijão).
 
ACOMPANHAMENTO

• Arroz branco (servido em réchaud de barro)
• Couve mineira
• Molho de pimenta
• Molho vinagrete sem pimenta
• Laranjas fatiadas
• Farinha de mandioca especial
• Pães frescos
• Farofa tradicional (com bacon e calabresa)

BEBIDA OPCIONAL (solicitar valores)
• Serviço de drinques com ou sem álcool
• Cervejas Itaipava, Brahma, Skol, Original ou outra marca de sua preferência similar no preço
• Refrigerantes das marcas Coca-Cola e Antárctica, sucos de frutas, chá mate com limão e 

água mineral

No serviço com as bebidas está incluso além do garçom, também copos ou taças, jarras, caixas 
térmicas quando necessário, gelo picado para gelar bebidas, gelo potável para refrigerantes, 
sucos e água mineral, e baldes de inox (se for com cerveja) para mesas dos convidados. 

Acesse: www.buffetlourenco.com Tel.: (13) 3027-8511 atendimento@buffetlourenco.com
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SOBREMESA CORTESIA
Salada de frutas de época (com creme de leite e leite condensado).

SOBREMESA OPCIONAL (solicitar valores)
• Pudim de leite condensado, brigadeirão, manjar branco, torta de limão e torta de chocolate
• Bolo recheado da marca “Sodiê Doces” (parceria com duas lojas da rede de franquias) com 

sorvete creme (serve média de dois pedaços no prato de sobremesa)

FINALIZAÇÃO
Mesa de Café e chás aromáticos digestivos. 

INCLUSO TAMBÉM
xícaras (chá e café), toalhas de mesa em tecido branco ou xadrez, guardanapos de papel, e todos 
os equipamentos e utensílios de cozinha/mesa necessários.
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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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