Festa Guimi Vegan
Entrada: - Batidas vegana de maracujá e coco;
- Mandioca cremosa com creme de palmito;
Salgados: ( 10 tipos )
- Coxinha de jaca, Kibe vegano, bolinho de abóbora com queijo vegano, mini pizza vegana de
alho poró, milho maravilha, croquete de brócolis, bolinho de arroz integral com couve flor,
samosa de legumes, esfiha de soja moída, empadinha de escarola.
Finger food: ( 10 tipos )
- Bolinho de banana verde com patê de tofu e cenoura, mini couscous paulista vegano com
vinagrete e couve crisp, falafel com molho tahine, espetinho de berinjela com tomate seco e
molho de hortelã, bolinho de feijoada vegano, espetinho caprese de tofu defumado com
tapenade azeitonas roxas, dadinho de tapioca com chia e geleia de japeño, espetinho de
abobrinha com pimentão ao molho de macadâmia, blinnis com mix de cogumelos,
escondidinho de jaca louca com batata inglesa.
Lanchonete:
- Hambuguer vegano ( sabor à escolher) com cebola tomate e picles, crepe suíço de queijo
vegano, hot-dog de salsicha vegana, pipoca, suco de uva e suco de laranja.
Prato quente:
- Mix de folhas verdes com manga e cenoura ralada, e molho balsâmico com dijon e melado de
cana.
- Massa simples, com molho ao sugo e molho pesto.
Sobremesa:
- Pastelzinho de banana com coco queimado;
- Churros gourmet com goibada.
- Bolinhas de melão com suco de pêssego com hortelã.
Bolo Vegano; ( 1 tipo ) Chocolate com morango, salada de frutas, morango, prestígio,
chocolate crocante.
Doces veganos; ( 4 tipos ) Brigadeiro, Beijinho, Bicho de pé, e cítrico.
Carrinho de sorvete vegano. ( 6 sabores )
Bebidas: Refrigerantes normal e zero, água mineral, água com gás e água tônica.
Saída: Café expresso.
Inclusos na festa: Convite, convite virtual, decoração, ornamentação de bexigas, toalhas e
enfeites de mesa, pic-nic, camarim de fantasias, camarim do aniversariante com a fantasia do
tema para o parabéns, animação e música ambiente.

