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CHURASCO CONDE 

 

CHURASCO VISCOND 

BEBIDAS 
 Coca-cola – Guaraná Antarctica ou Kuat – Fanta 

Laranja – Sprite  (todos também em Versão Zero) 
 Água mineral com e sem gás 
 Suco natural (escolher duas opções: abacaxi, abacaxi 

com hortelã, abacaxi com capim santo, melancia, 
melancia com gengibre, maracujá, goiaba ou manga) 

 Serviço de gelo para bebidas oferecidas pela contratada 

APERITIVOS 
 Espanhola alcóolica e Soda Italiana de cramberry ou maça verde 

BEBIDAS 
 Coca-cola – Guaraná Antarctica ou Kuat – Fanta Laranja – Sprite  (todos também 

em Versão Zero) 
 Água mineral com e sem gás 
 Suco natural (escolher duas opções: abacaxi, abacaxi com hortelã, abacaxi com 

capim santo, melancia, melancia com gengibre, maracujá, goiaba ou manga) 
 Serviço de gelo para bebidas oferecidas pela contratada SALADAS 

 Salada verdes variadas (alface americana, rúcula 
agrião) 

 Tomate caqui com ervas finas (tomates fatiados c/ 
ervas finas, musarela de búfala) 

 Salpicão de frango (erva-doce, salsão, maionese, 
pimentões coloridos, frango desfiado) 

 Beringela ao forno (berinjelas, pimentões coloridos, 
cebolas, uvas passas e oréganos) 

 Maionese completa (legumes, peito de peru, 
maionese) 

HANDY FOOD – CANAPÉS (Escolher uma opção) 

 Mini tartelete de massa folhada e canapés no pão preto (escolher dois sabores: 
azeitona, ervas finas, pizza, nozes ou peito de peru com damasco) 

 Baguetes de metro recheadas de presunto e queijo 

SALGADOS FRITOS E ASSADOS 

  Coxinha de frango 
 Risole de pizza 
 Pérola de queijo 
 Bolinho de carne 
 Bolinho de bacalhau 

 Bolinho de calabresa 
 Mini Kibe 
 Esfiha de carne 
 Empada de frango com catupiry 
 Risole de mandioquinha e carne seca 

MOLHOS 

 Molho á vinagrete ( tomate, cebola, orégano e 
parmesão) 

 Molho de cebola (cebolas cortafad em rodelas finas, 
levemente temperadas c/ ervas finas) 

BUFFET FRIO - SALADA 

 Salada Caesar (alface americana, 
lascas de frango, croutons e 
parmesão) 

 Melangée de verdes especiais 
 Salada macedônia (legumes com 

maionese) 
 Couve flor e brocólis 

 Salada de grão de bico salteados no 
azeite 

 Tomate 
 Farofa à brasileira 
 Molhos: Campaña (vinagrete), 

Caesar, pesto ou hortelã 

GUARNIÇÃO 

 Arroz branco 
 Farofa fria de legumes 
 Cesta de pães 

variados 

 Batatas douradas na 
manteiga com parmesão 

 Farofa de bacon na 
manteiga 

CARNES. 
ACOMPANHAMENTOS 

 Maminha 
 Picanha 
 Baby bife 
 Cupim 

 Espeto de coxa e sobre coxa 
desossada 

 Linguiça aurora 
 Cesta de pães 
 Pão de alho 

 Arroz a Grega  Arroz Branco  

BUFFET QUENTE - CARNES 

 Escalope de contrafilé ao molho madeira 
 Escalope de filé de frango 

 Escalope de filé mignon suino 
 Linguiça toscana 

SOBREMESA: 
 Frutas da época  

Mesa de Finalização: 
 Café, Petit four, balas..  
 
Obs: as cortesias, não podem ser substituídas, caso não 
seja do agrado do cliente, pode ser retirada do pacote. 

SOBREMESA  
(Escolher dois sabores de bolo - Um sabor na massa branca e um sabor na massa de 

chocolate) 

 Frutas da época laminadas 
 Massa de pão de ló finamente decorada servida com sorvete 
 Recheios na massa de chocolate: Brigadeiro, mousse de chocolate, sensação, 

floresta negra e trufado ao leite 
 Recheios na massa branca: Floresta branca, creme de abacaxi, mousse de 

morango, mousse de pêssego, mousse de maracujá, mousse de limão, doce 
deleite nobre com ameixa, abacaxi, coco ou nozes, bicho de pé e brigadeiro 
branco. 

 Doces Simples: Brigadeiro, beijinho, bicho de pé, nega maluca e cocada. 
 Doces Finos: Marzipã de leite ninho personalizado com as iniciais, caixinha 

trufado com decalque decorativo, camafeu de nozes, bombons de chocolate ao 
leite e bombons de chocolate branco. 

FINALIZAÇÃO 

 Mesa de finalização com café, licor e doces personalizados 

 


