BUFFET DE MASSAS – TRADICIONAL
•

ENTRADA: Coquetel

Coquetel espanhola
Coquetel amarula
Coquetel maracuja
•

ENTRADA: Mesa de ante pastos

Pães italianos e francês
Sardela
Berinjela
Patê de azeitona
•

MESA DE SALADAS:

Alface americana com queijo
Rúcula com tomate seco
Agrião com manga
Tomate com cebola e palmito
Todas as saladas serão decoradas em travessas de inox
Molhos para tempero: azeite, vinagre, e molhos hellmans.
•

FESTIVAL DE MASSAS:

• Massas secas:
Espaguete, pene, parafuso, talharine, gravatinha. Opcional 3 tipos
• Massas Recheadas:
• Capelete de carne, tortelone de frango, lunette de mussarela com tomate seco, raviole de ricota
com nozes , fagotine de quatro queijos. Opcional 3 tipos
• Gratinados:
Lazanha tradicional à bolonhesa, rondele misto, canelone de frango. Opcional 1 Tipo
• Molhos:
Molho ao sugo, molho à bolonhesa e molho branco.
• Ingredientes para preparo das massas:
Presunto, mussarela, calabresa, bacon, gorgonzola, champignon, manteiga, orégano, salsinha,
manjericão, tomate seco, catupiry, alcaparras, azeitona, alho frito ... etc.
•

BEBIDAS: Não alcólicas

Coca cola, Guarana antártica, sukita, soda limonada. incluso diet.
Água mineral sem gás.
Buffet Vem Que é Festa
R. Três Pedras 637 – Vila Alpina – CEP 03209-010
011 – 2304-4994 / Nextel: 7735-2998 / ID: 100*245386 – www.vemqueefesta.com.br
Atendimento: 2ª a Sexta – 09:00 hs às 18:00hs e Sab das 09:00hs às 13:00hs.

•

MATERIAL E MÃO DE OBRA:

Mesa de buffet com toalhas / pratos de porcelana, talheres de inox, copos de louça, forno, fogão,
cubas de inox, frigideiras e demais utencílios para o serviço descrito.
Cozinheiro, 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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