COQUETEL DE SALGADOS COM MINI-Porções
-Copinho de frango com requeijão
-Copinho de palmito com semente de papola
-Quiche de chester e requeijão
-Panelinha de queijo
-Bombom de azeitona
-Cachorrinhos folhados
-Panelinha com azeitona preta e ovo de codorna
-Carolinas
-Mini-sandwiches
-Rocambole com picles
-Rolinho de ovos moles com presunto
-Pastéis de forno : Frango com queijo
Maçã
Romeu e Julieta
Santa Clara
Suíço
-Bebe : Bolinho com requeijão
Bolinho de espinafre
Bolinho de palmito
-Mini croissant : Lombo canadense
Romeu e Julieta
-Esfirras :
Calabresa
Carne
Frango com catupiri
-Empadinhas : 4 queijos
Frango
Palmito
-Ostras :
Palmito
Frango
Atum
Requeijão cremoso

-Barquetes :

-Canapés :

com fio de ovos
Com ovos moles
Nata e champignon
Com picles e frangos
Com tomates secos
Mariandos de cebola
Manjericão e tomate seco
Cogumelos com gorgonzola
Kiwi com nata
Ovos de codorna

Mini-porçoes quente:(escolher 3 variedade)
-Massa: Penne,Fuzile ou Gravatinha(1 opção)
01 opção Molho: 4 queijos-nata-Fungui-Ao SugoAo pesto-Bolonhesa-Camarão ao molho vermelho
Escondidinho (1 opçao)
3 Raizes Batata Inglesa,baroa e aipim
Recheio escolher 1 opção: Iscas de file-CamarãoFrango com requeijão-Bacon com calabresaVegetais-Carne seca – Carne de Panela.
Risotos 1 opção; Risoto Frango-Risoto FunghiRisoto Tomate seco com rúcula-Risoto CamarãoRisoto de alho poro e lascas de parmesão

DOCES
-Mini quindin
-Brigadeiro gourmet
-Glaciados : Camafeus
Nozes
Castanha
Damasco
-Trouxinhas : nozes
Castanha
Damasco
- Copinhos de chocolate com fisales e mousse de
Limão
Maracujá
Chocolate

-Glaciados com ovos: coco e damasco
Coco com ameixa
-Chocolate : Trufas
Negrinho com cobertura de
chocolate branco
Branquinho com cobertura de
chocolate preto
Bombom com nozes
Frutas banhadas em chocolate
- Prestigio de coco – chocolate preto e branco

BEBIDAS
-Cerveja Polar ou Skol
-Refrigerantes Coca cola e Guaraná Antarctica
normal e zero

-água mineral sem gás
-água mineral com gás
-coquetel de frutas sem álcool
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