Festa Balada
Entrada: Mandioca cremosa com carne seca ao cream cheese.
Coquetéis: chocolate, coco, maracujá, com álcool
Salgados: (20 tipos) – bolinha de queijo, croquete de carne, risolis de peito de peru com
queijo, coxinha de frango, croquete de bacalhau, esfiha de carne, croquete de carne seca
com abóbora, empada de palmito, pastel de carne, pastel de queijo, esfiha de calabresa,
quiche de alho poró, kibe de carne, espetinho de frango, tartelete de catupiry com tomate
seco e rúcula, estrela de tomate seco com queijo, risolis de palmito, coxinha creme, mini
pizza, risolis de presunto e queijo.
Finger food: Espetinho caprese com molho pesto, fritas com cheadder e bacon, e milho
debulhado na manteiga.
Lanchonete: x-burguer, mini hot-dog, crepe de chocolate com morango, crepe de presunto e
queijo, pipoca, suco de uva e suco de laranja.
-Tábuas de frios; patês variados; pães variados e torradas.
Sobremesa: Churros gourmet com doce de leite e paçoca.
Bolo: ( 1 opção )
-Massa Pão de ló: Belga, Bem casado, Abacaxi, Delicia de abacaxi, Dois Amores, Trufas,
Guimi, Laka, Maracujá, Mousse ninho com morango, Neve de morango, Nozes 2, Pêssego,
Sensação.
-Massa de chocolate: África, Alpino, Avelã, Bis, Brigadeiro, Brigamar, Chocomorango,
Choconozes, Chokito, Crocante, Diamante negro com prestigio, Ferrero Rocher, Kinder Ovo,
Maratrufa, Misbela, Mousse de chocolate, Negresco, Ninho Trufado, Ovomaltine, Pri Pri,
Profiterólis 1, Profiterólis 2, Sensação, Suíço, Trufado 1, Trufado 2.
Doces: (11 tipos): brigadeiro, beijinho, bicho de pé, nescauball, olho de sogra, surpresa de
uva, ouro branco crocante, doce de nozes, brigadeiro com coco queimado, negresco, e
tortinha de limão.
Bebidas: refrigerante (normal e zero), água mineral, água com gás, água tônica.
Sorvete: carrinho com 10 tipos de picolés.
Encerramento da festa: café expresso.
Incluso na festa: Incluso na festa: convite, convite virtual, decoração com ornamentação de
bexigas, salão decorado com toalhas e enfeites de mesa, DJ, bartender com coquetel de
frutas com álcool, baladinha com óculos, pulseira e colar de neon.
OBS: alguns produtos podem estar sujeitos a substituição, sem aviso prévio, respeitando-se
a qualidade e quantidade definida em contrato!

