
 

 

 

 

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

011 – 2304-4994 / Nextel: 94006-7121 – www.vemqueefesta.com.br 
Atendimento: 2ª a Sexta – 09:00 hs às 18:00hs e Sab das 09:00hs às 13:00hs. 

 

 

• ENTRADA: Coquetel  

Coquetel espanhola 

Coquetel amarula 

Coquetel maracuja 

 

• ENTRADA: Mesa de ante pastos 

Sardela 

Berinjela 

Patê de azeitona  

Pães italianos e francês 

 

• SALGADOS MINI: média de 12 unidades por pessoa 

Assado de calabresa Bolinha queijo 

 

Bolinho de carne 

 

Bolinho de salsicha 

 

Croquete de bacalhau 

 

Coxinha frango Esfaha de carne 

 

Esfiha de frango 

 

Empada palmito 

 

Empada frango 

 

Kibe 

 

Risoles misto 

 

• Seis opções à escolher 

 

• CALDOS: 5 opções à escolher 

Creme de abóbora com carne seca 

Creme de mandioquinha com carne 

Creme de Aspargo 

Creme de queijo a suíça a base de quatro queijos 

Caldo Verde 

Caldo de Feijão 

Caldo de mocotó 

 

• ACOMPANHAMENTOS: 

Queijo parmesão, alho frito, salsinha, cebolinha, pão francês, pão italiano, calabresa 

frita. 

 

• BEBIDAS: Não Alcólicas 

Coca cola, guarana antártica, sukita, soda limonada. Incluso diet 30 litros. 

Água mineral sem gás. 

Incluso copos / gelo / 1 garçom ou (garçonete) para o serviço dos refrigerantes. 

 

• MATERIAL E MÃO DE OBRA: 

http://www.vemqueefesta.com.br/
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Mesa de buffet com toalhas / cumbucas de porcelanas, talheres de inox, fogão a gás, 

cumbucas de barro e demais utencílios para o serviço descrito. 

1 Cozinheiro, 1 auxiliar, 1 copeira, conforme o numero de convidados. 

OBS: Não Incluso Toalhas Para Mesa dos Convidados. 
 

Crianças de 00 a 04 anos free / Período de 04h30min horas de evento + 30 minutos de tolerância. 

Montagem SP capital 

Forma de pagamento: Á vista 5% de desconto ou 4 vezes sem juros (Boleto bancário). 

Outra forma de pagamento consultar a vem que é festa. 
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