
ALMOÇO 
(Sugestão de menu)


ENTRADA (servido em lindo bowl de porcelana)
Salada tropical com mix de folhas verdes e legumes, com palmito Juçara, ovos de codorna, queijo 
branco, tomate seco, tomate-cereja, azeitonas Azapa e Gordal, frutas de época temperado com 
azeite de manjericão e limão siciliano.

PRINCIPAL (escolher dois pratos)
• Bife a cavalo: Contrafilé na chapa, ovos caipiras, batatas fritas e arroz com legumes
• Costela gaúcha: Assada no forno acompanhada de batatas rústicas e arroz carreteiro
• Costelinha americana: Costelinha suína assada no forno temperada com tempero típico 

americano e molho barbecue, purê de batatas e milho
• Linguado empanado e mini paella, acompanha molho de alcaparras e tártaro
• Frango assado desossado e recheado com queijo, calabresa e bacon, acompanha arroz 

branco e batatas fritas
• Massa Fresca: Talharim 3 queijos com molho branco a base de parmesão Faixa Azul, 

Catupiry® e lascas de Grana Padano, ou talharim com molho artesanal de tomates italianos, 
folhas de manjericão e toque de azeite trufado finalizado com parmesão Faixa Azul

SOBREMESAS/FINALIZAÇÃO (escolher duas)
• Creme de papaya com cassis, 
• Flan de baunilha com calda de caramelo, 
• Browne de chocolate com sorvete e 
• Pudim de leite condensado com café

BEBIDAS
• Cervejas Skol, Itaipava, Brahma ou Original
• Sucos de frutas
• Chá mate com limão
• Refrigerantes Coca-Cola e Antárctica, normal e diet
• Água mineral

O serviço de bebidas inclui: taças de vidro condizentes com o tipo de bebida, jarras de vidro, 
gelo potável em cubos e serviço de garçom experiente e trajado adequadamente. Outras bebidas 
poderão compor este orçamento. Consulte os preços.

OPCIONAL
Mesa de café expresso, chá de gengibre, licores, mini churros de doce de leite e bolo da vovó.
 

ESTÃO INLCUSOS
Pratos de porcelana branca, talheres em aço inox, taças de vidro, baixelas e baldes de inox, todos 
os equipamentos/materiais de cozinha/copa, toalhas de mesa (cor branca) e profissionais 
(garçons/garçonetes, serviço de cozinha/copa e liderança).

O serviço é misto. Saladas, sobremesas e bolo serão servidas por garçons nas mesas dos 
comensais, e o principal será servido em réchauds no estilo americano. A duração média é de 
cinco (5) horas, sendo a última hora para finalização do serviço (Sobremesas, bolo, café, etc.). 
Este orçamento tem validade de 30 dias a contar de seu envio por e-mail, para evento com nº de 
convidados informado no pedido de orçamento.
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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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