BUFFET DE PIZZA TRADICIONAL
•

ENTRADA: Coquetel com canapés

Coquetel: espanhola, amarula e maracuja
Canapés de azeitona
Canapés de tomate Seco
Canapés de queijo
•

FESTIVAL DE PIZZAS:

Pizza Salgada – + 20 Ingredientes para composições (mussarela, catupiry, parmesão, gorgonzola,
provolone, tomate seco, ervilha, ovo, bacon, milho, alho frito, calabresa, cebola, presunto, frango,
aliche, tomate, atum, lombo, champignon, azeitonas, manjericão, orégano) etc.
•

FESTIVAL DE PIZZAS:

Pizza Doce: – + 10 Ingredientes para composições (brigadeiro, chocolate, doce de leite, banana,
canela, morango, goiabada, queijo branco, cheren, granulado, coco ralado, leite condensado)
• PIZZAS SALGADAS A SEREM MONTADAS EM SEU EVENTO:
Mussarela
Queijo mussarela, molho de tomate, azeitonas, orégano.
04 Queijos
Catupiry, mussarela, gorgonzola, parmesão, molho de tomate.
Napolitana
Queijo mussarela, tomate fatiado, alho, molho de tomate, orégano.
Portuguesa
Queijo mussarela, presunto, ervilha, ovos, cebola, molho de tomate.
Frango I
Frango, catupiry, milho verde, alho , molho de tomate.
Rúcula
Mussarela de búfala, tomate seco, rúcula, molho de tomate.
Atum
Atum, cebola, azeitonas, molho de tomate com ou sem mussarela.
Canadense
Lombinho canadense, mussarela, ervilha, molho de tomate.
Bacon
Bacon e mussarela
Romana
Aliche e mussarela
Calabresa
Calabresa, cebola e mussarela.
Escarola
Escarola, bacon e mussarela.
Pizzaiolo
Calabresa, ovos, cebola, azeitona e orégano.
Margherita
Mussarela, tomate, parmesão e manjericão.
Champignon Mussarela, champignon, presunto e catupiry
• PIZZAS DOCES A SEREM MONTADAS EM SEU EVENTO:
Chocolate
Chocolate e leite condensado
Brigadeiro
Chocolate, granulado e leite condensado.
Chokito
Chocolate, castanha e leite condensado.
Prestigio
Chocolate coco ralado e leite condensado
Sensação
Chocolate, morango e leite condensado.
Banana
Banana leite condensado e canela
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Romeu e Julieta

Mineirinha

Goiabada com queijo
Doce de leite com coco e leite condensado.

** Morango dependendo da estação.

•

Incluso sorvete de creme.

•

Média de 07 pedaços tradicionais por pessoa.

•

BEBIDAS: Não alcólicas

Coca cola, Guarana antártica, sukita, soda limonada. incluso diet.
Água mineral sem gás.
•

MATERIAL E MÃO DE OBRA:

Mesa de buffet com toalhas / pratos de porcelana, talheres de inox, forno Di Volp, e utencílios para
o serviço descrito. Sistema rodizio.
Pizzaiolo, auxiliar, garçom, copeira, conforme o numero de convidados.
•

OPCIONAIS COMPLEMENTOS PARA AGREGAR AO PACOTE:

Ilha fria: Mesa de frios sortidos (prato, mussarela, gouda, minas, gorgonzola, parmesão, presunto, peito de
peru, blanquet, salame italiano, peito de peru, lombo canadense etc.), antepastos sardela, berinjela italiana,
patê de azeitona, pães italiano e francês.

Coquetel de Salgados: Com mais de 30 opções a escolher.
Sobremesas: Bolo tradicional e docinhos tradicionais.
Sobremesas: Salada de fruta com leite condensado
Tortas: Morango, limão, maçã, maracujá, kiwi, pêssego, chocolate, coco, uva.
Sorvete: Sorvete de creme com calda de chocolate, castanha e granulado.
Cerveja: Skol, Brahma ou Itaipava.
Mão de obra extra: garçom / garçonete / copeira – para itens adicionais
Complementos para café:
Mini tortinha de frutas.
Mini Carolina.

•

LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA AGREGAR AO PACOTE:

Toalha branca de mesa 1,50 X 1,50
Toalha cobre mancha 0,70 X 0,70
Copo chopp pilsen
Copo de wisk
Taça de vinho Tinto
Taça de vinho Branco
Taça fluit
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