
FESTA DE BOTECO 
(Sugestão de menu)


PARA COMEÇAR
Em ramequins nas mesas dos seus amigos pra comerem logo que chegarem no salão! 

• Amendoins sabores salsa e churrasco
• Queijo prato ou provolone em cubinhos
• Batatinhas temperadas
• Ovos de codorna

FRITURINHAS (escolher três)
Travessas ou pratos, porções para mínimo quatro pessoas, servido por garçons diretamente nas 
mesas dos comensais, logo após a finalização do preparo na cozinha, porções quentes

• Calabresas aceboladas com batatas fritas e anéis de cebola empanadas (onion rings)
• Peito de frango envolto em tiras finas de bacon e batatas fritas 
• Iscas de Tilápia com molho tártaro
• Mandioca especial (crocante por fora e macia por dentro) com carne seca desfiada
• Bolinho de feijoada com torresmo pururuca
• Quibe, pastel de carne, pastel de queijo e bolinho de arroz
• Coxinha de frango, bolinha de queijo, croquete de carne, rissoles de palmito e maravilha de 

queijo com presunto

CALDINHO NO COPINHO
Caldo de feijão com tempero suave, servido em mini copinhos americanos com salsinha e bacon 
crocante por cima.

PARA COMER DE GARFADAS (escolher uma opção)
• Bife de chorizo, arroz, farofa de bacon e linguiça, e vinagrete.
• Frango a passarinho com alho torrado, arroz e batatas fritas.
• Pernil assado fatiado ao molho, arroz e batatas rústicas.
• Escondidinho de carne seca no ramequim
• Costelinha suína tipo americana, purê de batatas e milho cozido 
• Costelinha suína frita, arroz, farofa de bacon e linguiça, couve mineira, molhos (pimenta, 

vinagrete e cebolete)
Para todos os pratos acompanha salada de folhas verdes, cenoura, pepino, tomates e 
azeitonas. 
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BEBIDAS
Descrever quais bebidas escolheu inserir no orçamento

• Chopp Brahma ou outra marca de sua preferência
• Cervejas Itaipava, Skol, Brahma, Original ou outra marca de sua preferência similar no preço
• Serviço de drinques com e sem álcool mais batidas artesanais 
• Refrigerantes Coca-Cola e Antárctica, sucos de frutas e água mineral 

 
ESTÁ SATISFEITO? COMEU BEM? Ainda não acabou, agora os doces! 

• Doces de abóbora, leite e bananada
• Cortesia: Baleiro típico de bar com balas diversas

SUGESTÃO PARA FINALIZAÇÃO
Bolo da marca SODIÊ DOCES com sorvete, parceria com duas lojas da rede de franquias. Serve 
média de dois pedaços por pessoa no prato de sobremesa.
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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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