
 

Coquetel OURO 

Entradas: 
Patês, (azeitona, ervas, gorgonzola), na torrada. 
Carpaccio na torrada. 
Canapé de mussarela de búfala com tomate seco. 
Barquinha de maionese. 

Mini lanches 
Mini pão com carne louca. 
Mini hot dog. 
Mini x-salada. 

Salgados Fritos. (Obs: Escolher 10 salgados entre frito e assados). 
-Bolinho queijo 
-Bolinho de carne 
-Bolinho de calabresa 
-Coxinha de frango 
-Coxinha de frango ao creme 
-Croquete de carne 
-Croquete de bacalhau 
-Croquete de queijo 
-Croquete de quatro queijos 
-Risole de presunto e queijo 
-Risole de queijo 
-Risole de pizza 
-Risole de carne 
-Risole de palmito 
-Risole de catupiry 
-Risole de frango com catupiry 
-Kibe 
-Pastel de queijo 
-Pastel e carne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salgados assados. 
-Empada e palmito 
-Empada de camarão 
-Empada de frango 
-Pão de batata calabresa 
-Pão de batata de frango com catupiry 
-Enroladinho de salsicha 
-Esfiha de carne 
-Esfiha de calabresa 
-Esfiha de frango com catupiry 
-Quiche de quatro queijos 
-Quiche de tomate seco 
-Quiche de brócolis 
-Quiche presunto  
-Mini pizza de mussarela 

Sobremesa. 
-Bolo com sorvete de creme. 
-Docinhos de Beijinho, cajuzinho e brigadeiro. 
 
Sabor dos bolos Massa branca; 
-Beijinho (coco fresco) 
-Doce de leite com ameixa e creme 
-Doce de leite com ameixa, nozes e creme 
-Doce de leite com coco e creme 
-Doce de leite com nozes e creme 
-Floresta de neve 
-Mousse de maracujá 
-Mousse de limão 
-Mousse de morango 
-Nozes 
-Abacaxi 
-Pêssego 
-Morango 
-Pêssego com abacaxi 

Massa de chocolate; 
-Floresta negra 
-Prestigio (coco fresco) 
-Brigadeiro 
-Brigadeiro com morango 
-Brigadeiro com nozes 
-Brigadeiro com cereja 
 

 

 



 

Fornecemos os materiais necessário para o evento: 
.Copos de vidro para refrigerante, cerveja, whisky e vinho; (o cliente deve 
avisar com antecedência) 
.Pratos de sobremesa (porcelana branca); 
.Talheres de inox; 
.Guardanapos descartáveis; 

Pagamento 
.Mínimo a ser pago será o número fechado de convidados, caso o número de 
convidados ultrapasse o combinado, será contado e cobrado no final do 
evento.  
.Trabalhamos com uma margem de 10% em cima do nº contratado. 
 
O cliente deve dispor de: 
.Pia para lavar louça. 
.Fogão com forno. 
.Tomada 220 volts para as fritadeiras. 
.Freezer para armazenar o sorvete. (caso necessário). 
.Local apropriado para gelar suas bebidas alcoólicas. 

Bebidas: 
.Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Soda, Guaraná, Fanta Laranja e água sem gás. 

 
Equipe especializada e uniformizada: 
.Garçom; 
.Copeira; 
 
Evento com duração de 5 horas. 

.Não contando o tempo de montagem e desmontagem. 

.Nosso mínimo para realização do evento é de 30 adultos. 
 

 


