Festa Teen
Entrada: escondidinho de carne seca com purê de mandioca.
Salgados: (20 tipos) – batata “smile”, bolinha de queijo, croquete de carne, risolis de peito
de peru com queijo, coxinha de frango, esfiha de carne, empada de palmito, pastel de carne,
pastel de queijo, esfiha de calabresa, quiche de alho poró, kibe de carne, espetinho de
frango, mini pizza, risolis de presunto e queijo, tartelete de catupiry com tomate seco e
rúcula, estrela de tomate seco com queijo, risolis de palmito, coxinha creme e croquete de
carne seca com abóbora.
Lanchonete: x-burguer, crepe de presunto e queijo, crepe de chocolate com morango, mini
hot-dog, pipoca, suco de uva e suco de laranja.
Finger food: Milho debulhado na manteiga e fritas com cheadder e bacon.
Rechaud com carne louca, salsicha com molho, acompanha pães variados e batata palha.
Sobremesa: Churros Gourmet com doce de leite e paçoca.
Bolo:
-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, bombom, sensação, duo de avelã.
-massa mista: marmorizado duo de avelã, nutella com leite ninho.
Doces: (10 tipos): brigadeiro, beijinho, bicho de pé, brigadeiro flocadol, brigadeiro branco,
olho de sogra, tortinha de morango, surpresa de uva, copinho de chocolate com creme de
ovomaltine e farofa de castanha de caju e doce de limão.
Bebidas: refrigerante (normal e zero), água mineral, água com gás, água tônica.
Sorvete: carrinho com 12 tipos de picolés.
Encerramento da festa: café expresso.
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 sem álcool
(abacaxi, morango, melancia, uva) camarim de fantasias, camarim do aniversariante (com a
fantasia do tema da festa para o parabéns), baladinha com óculos, pulseira e colar de neon.
Obs: O cardápio pode sofrer substituições sem aviso prévio.

