
Festa Gourmet
Finger Foods (escolher cinco):
* dips de cenoura e pepino com molho da casa
* bruschetta italiana (tomate, azeite, alho e parmesão)
* caldinho a escolher (abóbora com requeijão, feijão, gaspacho de tomate,
mandioca com capim santo ou mandioquinha)
* mini baket potato com requeijão e bacon
* escondidinho de carne ou escarola
* dadinho de tapioca com geléia de pimentão
* polenta mole com muzzarela ao sugo
* crepe de queijo
* hot dog
* mini hamburger caseiro

Salgados / Lanchonete (à vontade):
* coxinha creme, bolinha de queijo crispie, croquete de carne, enroladinho de
presunto e queijo, esfiha de carne, pão de festa com catupiry, mini pizza, 
pipoca, milho natural, pão de queijo, pastel de queijo e pastel de carne

Almoço / Jantar (escolher uma opção):
* em todas as escolhas - Salada da Casa com folhas verdes, cenoura, pepino,
tomate cereja e batata palha
* Penne ou Fuzzili com molhos branco, ao sugo ou na manteiga com sálvia e
parmesão
* Tortas (dois sabores): frango com catupiry, escarola com ricota, alho poró,
presunto e queijo ou queijos

Opcionais:
* Risotos (dois sabores): alho poró, queijo, toscana ou vegetariano (espinafre 
com tomate cereja): R$22,00/pessoa
* lagarto ao molho madeira com arroz colorido (legumes) e batata
gratinada: R$32,00/pessoa
* picadinho de carne com arroz e farofa crocante: R$26,00/pessoa
* strogonoff de frango com arroz e batata palha: R$24,00/pessoa
* strogonoff de filet mignon com arroz e batata palha: R$28,00/pessoa
* feijoada completa (arroz, couve, farofa e laranja): R$ 38,00/pessoa

Sobremesas
* brigadeiro, beijinho com côco, leite ninho com Nutella, brigadeiro de churros,
bicho de ´pé, uva com brigadeiro branco, brigadeiro com M&Ms, mini churros
de doce de leite, mini gelatina e frutas no palito
* Bolos (escolher entre quinze deliciosos sabores)

Bebidas
* dois sucos naturais, refrigerante normal e light, água com e sem gás, leite com
chocolate na garrafinha, 50 garrafas de Cerveja Original



Festa Light

Finger Foods:
* bruschetta italiana (tomate, azeite, alho e parmesão)
* caldinho a escolher (abóbora com requeijão, feijão, gaspacho de tomate,
mandioca com capim santo ou mandioquinha)
* dadinho de tapioca com geléia de pimentão
* polenta mole com muzzarela ao sugo
* hot dog

Salgados / Lanchonete (à vontade):
* coxinha creme, bolinha de queijo crispie, croquete de carne, enroladinho de
presunto e queijo, esfiha de carne, pão de festa com catupiry, mini pizza, 
pipoca, milho natural, pão de queijo, pastel de queijo e pastel de carne

Almoço / Jantar:
*  Salada da Casa com folhas verdes, cenoura, pepino, tomate cereja e batata palha
* Penne ou Fuzzili com molhos branco, ao sugo ou na manteiga com sálvia e
parmesão

Sobremesas
* brigadeiro, beijinho com côco, brigadeiro de churros, bicho de ´pé, mini gelatina
 e frutas no palito
* Bolo de brigadeiro

Bebidas
* dois sucos naturais, refrigerante normal e light, água com e sem gás, leite com
chocolate na garrafinha

festas de segunda a quinta com três horas 
e meia de duração (e até 30 min. de tolerância)



Festa Escolar

Salgados / Lanchonete (à vontade):
* coxinha creme, bolinha de queijo crispie, croquete de carne, enroladinho de
presunto e queijo, esfiha de carne, pão de festa com catupiry, mini pizza, 
pipoca, milho natural, pão de queijo, pastel de queijo, pastel de carne ehot dog

Almoço / jantar:
* Penne ou Fuzzili com molhos branco, ao sugo ou na manteiga com sálvia e
parmesão

Sobremesas
* brigadeiro, beijinho com côco, brigadeiro branco, bicho de ´pé, mini gelatina
 e frutas no palito
* Bolo de brigadeiro

Bebidas
* dois sucos naturais, refrigerante normal e light, água com e sem gás, leite com
chocolate na garrafinha

- 15 adultos e 35 crianças
- festa com TRES horas de duração (e até 30 min. de tolerância)
- ONIBUS de 27 lugares para transporte da escola para o buffet com 
dois monitores INCLUSO
- modelo de autorização para transporte da escola para o buffet

Opcionais:
* picadinho de carne, arroz e farofa crocante: R$22,00/pessoa
* strogonoff de frango, arroz e batata palha: R$24,00 / pessoa
* strogonoff de filet mignon, arroz e batata palha: R$ 28,00/pessoa


