
 
 

Buffet Vem Que é Festa 
R. Três Pedras 637 – Vila Alpina – CEP 03209-010. 

011 – 2304-4994 / 23178071 – www.vemqueefesta.com.br 
Atendimento: 2ª a Sexta – 09:00 hs às 18:00hs e Sab das 09:00hs às 13:00hs. 

 

 

 BARRAQUINHAS: Mini lanches / monte sua festa ( 3 opções á escolher ). 

Crepe queijo, queijo e presunto e chocolate  

Mini hot dog com batata palha, ket chup, mostarda e maionese.  

Carne louca.  

Mini hambúrguer salada 

Mini pizza mussarela e calabresa 

Pastel carne e queijo 

Pão de queijo 

Batata frita 

Frutas no palito com chocolate 

OBS: As 3 opções de lanches são servidas em apenas 2 barraquinhas, ou seja uma  

barraquinha servirá uma opção de lanche e a outra duas opções. 

 

 SALGADOS DIVERSOS BUFFET INFANTIL: Mais de 30 tipos de salgados a 

sua escolha.  

Coxinha frango Cox. frango catupiry Risole carne Coxinha creme 
Kibe Mini esfiha carne Risole misto Bolinha de queijo 
Mini quiche queijos Mini quiche alho poro Ris. Milho catupiry Empadinha palmito 
Bolinho bacalhau Mini pizza coquetel Ris. Camarão catup Croquete de carne 
Folhado calabresa Folhadinho misto Ris.mus.c/tom. seco Folheado misto 

Mais Sabores Consulte à ( Vem Que é Festa ). 

 

 BEBIDAS: Não alcólicas 

Coca cola, guarana antártica, sukita, soda limonada .Incluso diet 

Água mineral sem gás 

Suco de caixinha 

Incluso copos / gelo / garçom ou (garçonete) para o serviço dos refrigerantes. 

 

 MATERIAL E MÃO DE OBRA: 

Montaremos barraquinhas com mesinhas de apoio para serviço de alimentação e 

utencílios para o serviço descrito. 

Copeira e auxiliar para as barraquinhas conforme o numero de convidados. 

 

 ENCERRAMENTO: 

Bolo tradicional confeitado, incluso pratinhos e garfinhos descartáveis. 

Docinhos tradicionais 

 OBS: Não incluso velinha do parabéns. 

 OBS: Não incluso toalhas para m esa dos convidados. 

 

Cortesia: Algodão doce à vontade. 
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 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 . Incluso pratinhos 

de porcelana + garfinho + azeite + orégano + serviço. 

 

Sobremesas: Salada de fruta com leite condensado . Incluso taças de vidro + colher + serviço. 

 

Tortas: Morango, limão, maçã, maracujá, kiwi, pêssego, chocolate, coco, uva / peso médio de 

1,300 kg. Incluso pratinhos de porcelana + garfinho + serviço. 

 

Sorvete: Sorvete de creme com calda de chocolate, castanha e granulado . Incluso taças de 

vidro + colher + serviço. 

 

Cerveja: Skol, Brahma ou Itaipava . Incluso as tulipas + caixa térmica + gelo + serviço. 

 

Mão de obra extra: garçom / garçonete / para itens adicionais. Incluso bandeja de inox para o 

serviço. 

 

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  

 


