
Welcome Drinks
• Espanhola, Morango
Coco e Maracujá
Canapês Frios
• Palitos folhados torcidinhos
com gergelim
• Salpicão de frango servido nas 

barquinhas de massa folhada
Canapês Quentes
• Trouxinha de frango
• Torcidinhos de alho
Salgadinhos
• Pérolas de queijo
• Quibe
• Rissoles de Presunto e 

Queijo
• Coxinha 
• Esfirra
• Mini Pizza de Muçarela
• Croquete de carne
• enroladinho de salsicha
empada de palmito ou frango
• Quiche de escarola com 

catupiry
• Quiche de alho poró
• Croquete de Frango com queijo

Entrada Fria (uma opção)

• Insalata La Primavera
Folhas verdes, muçarela em cubos,
tomate seco regado a com delicioso
molho tipo italiano
• Salada Tropical
Manga Salsão, melão, maça verde, uva Itália, 
kani regado ao molho do chef
• Salada Ilha Bela
Peito de peru, presunto, pimentão em tiras, 
abacaxi, regado com molho do chef
Finger Food(escolher uma opção)
• Escondidinho de carne seca ou Ragu
Massa (escolher uma opção)
• Nhoque, Penne ou Talharim ao Sugo
Prato Quente
• Sugestão 1 – Escalope ao molho madeira, 

arroz a grega , batata palha

• Sugestão 2 – Fricassê de frango, arroz 
branco e batata palha.

• Sugestão 3 – Peito de frango recheado a 
moda do chefe com molho de catupiry, 
arroz branco, batata palha.

Sobremesa
salada de frutas com sorvete

Buffet Santo Antonio
Bolos (uma opção)
Mais de 20 recheios a sua escolha 

Doces Finos
• Brigadeiro tradicional e chocoball
• Beijinho
• Camafeu
• Bicho de pé
• Trufas branca e preta
• olho de sogra
• casadinho
Bebidas
• Refrigerantes da linha “Coca Cola”

• Sucos de Abacaxi, Laranja com 
Acerola, Maracujá

• Água Mineral sem Gás
Encerramento
• Licor de Amarula ou Menta
• Café servido no Samovoir
• Beliscão de abacaxi e maça
Estrutura
• Mesas redondas para até 9 

convidados
• Cadeiras Branca e ferro (Tiffany)
• Toalhas e cobre manchas para mesa 
dos convidados
• Mesa principal de vidro com colunas
 DJ

Menu 
Jantar Spaço Tuiuti


