Festa Buteco.
Entradas: Mini couscous veg e Escondidinho de carne seca com purê de mandioca.
Salgados: (21 tipos) - croquete de bacalhau, coxinha creme, kibe de carne, pastel de carne,
pastel de queijo, coxinha de frango, bolinha de queijo, espetinho de frango, esfiha de
calabresa, esfiha de carne, empada de palmito, croquete de carne seca com abóbora, croquete
de carne, risólis de milho com catupiry, tartelete de catupiry com tomate seco e rúcula, risólis
de presunto e queijo, vou al vent de peru com catupiry, mini pizza, risólis de palmito, quiche de
alho poró e batata sorriso.
Finger food: (06 tipos) – espetinho caprese com pesto de tomilho; camarão crocante com
maionese de limão silvestre; batatinha recheada com cream cheese, bacon e parmesão;
espetinho de queijo coalho com calabresa e cebolinha; espetinho de berinjela com tomate
seco e molho de iogurte com hortelã; rosty de mandioca com provolone e geléia de pimenta.
Lanchonete: x- burguer, crepe de chocolate com morango, crepe de presunto e queijo, mini
hot dog, pipoca, suco de uva e suco de laranja.
Salada: Mix de folhas com molho balsâmico e mostarda dijon e mel.
Prato quente: Feijoada light acompanhada de arroz branco, couve na manteiga, farofa de
mandioca flocada, banana da terra salteada no melaço de cana e torresmo.
Sobremesa: Churros gourmet com doce de leite e paçoca; e Mini pudim de leite condensado.
Bolos:
-Massa branca: abacaxi, morango, pêssego, salada de frutas, guimi de frutas vermelhas,
trufado branco de maracujá, trufado branco, trufado branco com maracujá, doce de leite com
damasco, bem casado.
-Massa escura: trufado duo, trufado duo crocante, ovomaltine, Prestígio, brigadeiro,
brigadeiro crocante, trufado de maracujá, brigadeiro com morango, mousse de chocolate com
morango, mouse de chocolate, mousse de chocolate crocante, trufado, trufado com morango,
ganashe de chocolate, ganashe de chocolate com morango, ninho trufado, bom-bom,
sensação, duo de avelã.
-Massa mista: marmorizado duo de avelã, nutella com leite ninho.
Doces (10 tipos): Quindim, brigadeiro, beijinho, bicho de pé, olho de sogra, flocado, surpresa
de uva, tortinha de morango, queijadinha, copinho de chocolate com creme de Ovomaltine e
farofa de castanha de caju, cajuzinho e doce de limão.
Bebidas: refrigerantes (normal e zero) água mineral, água com gás e água tônica.
- Barman com coquetel de caipirinhas, com vodka, saquê e cachaça. Frutas: morango, limão,
kiwi, maracujá e abacaxi.
Sorvete: carrinho com 12 tipos de picolés.
Encerramento: café expresso.
Incluso na festa: convite, convite virtual, decoração com ornamentação de bexigas, salão
decorado com toalhas e enfeites de mesa, camarim de fantasias, camarim do aniversariante
(com a fantasia do tema da festa), personagem, pic-nic, música ambiente, animação.

