
PACOTE FESTA FÁCIL 
Sob consulta, preços de guardanapos de papel,  

copos descartáveis semi rijos e pratos e talheres descartáveis. 

 

 

 

* (V): vegetariano / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

P1 Para o Parabéns! 

  

• 1un torta de chocolate brigadeiro. 

• 50un mini sanduíches em brioches recheados. 

Escolha até 2 recheios do Kit A9. 

• 60un mini sanduíches em baguetes com gergelim recheados. 

Escolha até 3 recheios do Kit A1. 

• 30un mini doces no copinho de brigadeiro preto e beijinho de 

coco em copinhos de 40 ml.  Acompanham mini colheres 

descartáveis.   

• 40un mini churros de doce de leite com canela sobre chocolate 

cremoso. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos. 

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

Rendimento Valor 

10 pessoas R$ 805,00 

 

P2 Para o Escritório!  

  

• Seleção de mini sanduíches.  

12un Mini baguetes com gergelim. Escolha 01 sabor do kit 

Baguete padrão (A1). 

12un Mini brioche comum. Escolha 01 sabor do kit Brioche (A9). 

10un Mini brioche integral. Escolha 01 sabor do kit Brioche 

Integral (A10). 

14un Mini ciabattas. Escolha 01 sabor do kit Ciabatta (A16). 

• 20un Empadinhas de queijo para serem degustadas na 

temperatura ambiente. 

• 50un Mini Wraps Especiais nos sabores: frango ao curry, kani 

com aipo, salmão com cream cheese e relish de pepino acre-

doce, peru com tomate seco e manjericão e queijo de cabra 

com pimentões tostados e hortelã. Acompanha molho suave 

de gengibre. 

• 20un Creme de chocolate com farofa de castanha OU cocada 

mole com raspas de coco(V) no potinho de acrílico 

transparente. Acompanha mini colher descartável. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos. 

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

 

Rendimento Valor  

10 pessoas R$ 566,80  

 

 

 

 

 

 

  

 



PACOTE FESTA FÁCIL 
Sob consulta, preços de guardanapos de papel,  

copos descartáveis semi rijos e pratos e talheres descartáveis. 

 

 

 

* (V): vegetariano / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

P3 
Celebre a amizade! 

Sabores para receber os amigos. 
  

• 24un Mini ciabatta com queijo brie, maçã verde e folhas de 

rúcula. 

• 10un Escondidinho de carne seca com banana da terra e queijo 

coalho gratin na tijelinha para ser servido quente. 

• 500g Caponata di pomodori e muçarela de búfala, 

acompanhada de focaccia de alecrim. 

• 20un Rolinhos de rosbife no palito com espaguete de legumes 

sobre molho de mostarda e farofa crocante no copo shot. 

• 400g Homus acompanhado de pão sírio. 

• 700g Guacamole e tortilhas crocantes. 

• 10un Creme de chocolate com damasco e farofa de castanha 

no shot ou mini porcelana. Acompanha mini colher descartável 

niquelada. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos. 

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

Rendimento Valor 

10 pessoas R$ 716,60 

 

P4 
Clima de Montanha! 

Para esquentar uma noite de Inverno. 
  

• 01un Camembert Quente com castanhas de caju caramelizadas 

com gergelim. Não acompanha réchaud. 

• 01un Terrine de gorgonzola com pêra grelhada (peça 390g). 

Acompanham uvas verdes e damascos turcos.  

• Pães para acompanhar (focaccia de alecrim e baguete de 

aveia). 

• 01un Boursin de ervas finas com nozes 

• 200g Burrata acompanhada de pesto de manjericão tapenade 

de azeitonas pretas com tomate seco 

• 200g Grana Padano em lascas acompanhado de geléia de 

pimenta. 

• 500g Lâminas de presunto tipo Parma com melão Orange. 

• 300g Spicy Nuts. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos. 

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

Rendimento Valor 

08 pessoas R$630,52 

 

 

 

 

 

  



PACOTE FESTA FÁCIL 
Sob consulta, preços de guardanapos de papel,  

copos descartáveis semi rijos e pratos e talheres descartáveis. 

 

 

 

* (V): vegetariano / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

P5 Festeje a Vida! 

  

• 30un Abacaxi grelhado em crosta de especiarias e queijo no 

palito. 

• 40un Wrap ou frango ao curry ou salmão com cream cheese e 

relish de pepino acre-doce ou peru com tomate seco e 

manjericão ou queijo de cabra com pimentões tostados e hortelã 

(V) ou berinjela crocante com homus (V). Escolha até 2 opções.. 

• 30un Roll de crepe com frango ao curry e mango chutney. 

• 40un Nozinhos de búfala com shitake ao aroma de mel. 

• 500g Mix Nuts aperitivo. 

• 1,0kg Cuscuz Marroquino ao aroma de laranja Bahia com passas 

e castanhas do Brasil com um fio de azeite de funcho. Escolher 

em taça descartável ou shot de vidro. 

• 15un Seleção de 3 frutas no palito aromatizado com folhas de 

hortelã e manjericão (uvas verdes e rosada, melão, manga). 

• 20un Tortinha de limão com marshmalow. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos. Inclusos garfos 

niquelados para a saladinha. 

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

Rendimento Valor 

10 pessoas R$845,00 

 

P6 
Criança Feliz! 

Para alegrar a garotada. 
  

• 20un Briochinhos de leite com queijo e presunto. 

• 20un Pastelzinho de forno de carne com azeitonas verdes. 

• 20un Empadinhas de queijo. 

• 25un Mini Hotdog de forno. 

• 20un Hamburguinho de picanha com queijo cheddar. 

• 20un Pequenas pizzas de muçarela e presunto. 

• 600g Trio de jujubas no palito. 

• 400g Confetes de chocolate em minishots de acrílico 

transparente. 

• 20un Mini cupcakes de chocolate e ganache ao leite. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos.  

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

Rendimento Valor 

10 pessoas R$ 616,80 

 

 

 



PACOTE FESTA FÁCIL 
Sob consulta, preços de guardanapos de papel,  

copos descartáveis semi rijos e pratos e talheres descartáveis. 

 

 

 

* (V): vegetariano / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

P7 Delicinhas para a Galera! 

  

• 30un Mini pastéis de forno de carne moída com molho de tomates 

e azeitonas. 

• 30un Empadinhas de Queijo. 

• 30un Wrap de frango com catupiry, milho e alface. 

• 30un Mini Batatinhas com cheddar e confetes de bacon. 

• 40un Finger sanduíches em pão de forma no palito recheados. 

Escolher 2 recheios: queijo com azeitonas negras / presunto ou 

peito de peru com creme de ricota com salsa / presunto ou peito 

de peru com creme de tomate seco. 

• 20un Palitos de Morangos e Uvas Verdes com chocolate cremoso. 

• 20un Mini churros de doce de leite com canela. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos. 

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

Rendimento Valor 

10 pessoas R$ 703,50 

 

P8 
Veggie! 

(vegano e vegetariano) 
  

• 30un Pequenos tomates com lentilhas ao leve aroma de hortelã. 

• 30un Palito caprese de tofu, tomatinho e cubo de berinjela. 

• 30un Patacon de banana da terra com picata de palmito de 

pupunha. 

• 800g Saladinha de feijão-vermelho orgânico de Silva Jardim com 

gomos de tangerina e vinagrete de gengibre com frutas cítricas 

servida em copo shot de vidro. 

• 1,0l Sopinha de abóbora com laranja e gengibre, acompanhado 

de shots de vidro à parte.  

• 1,0kg Moquequinha de banana na miniporcelana. 

• 20un Palito de fruta aromatizado com hortelã e manjericão. 

Importante: 

Materiais apenas para a apresentação dos alimentos. 

Taxas de entrega e recolhimento não estão inclusas. 

 

Rendimento Valor 

10 pessoas R$ 757,40 

 

 


