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FESTA PRONTA – CARDÁPIOS 

Dentro da festa pronta apresentamos quatro tipos de cardápios diferenciados do mais simples COQUETEL para o mais sofisticado JANTAR  

e CHURRASCO. Tudo pensando em uma maior comodidade e satisfação para você e seus convidados. 

Veja abaixo a gama de cardápios ofertados caso não encontre o que procura podemos confeccionar uma seleção a sua necessidade: 

  

COQUETEL CONDE  

APERITIVOS: 
 Coquetéis de maracujá e uva (com ou sem álcool) 

BEBIDAS: 
 Refrigerantes 1ª linha: normal e diet 

 Suco natural (02 tipos)  ꙱ laranja  / ꙱ uva / ꙱caju 

 Água aromatizada com frutas diversas 

 Espumante para o brinde 

 Serviço completo de gelo 

 Água mineral com gás e sem gás 

ENTRADAS 

 Canapés com pastas de ervas finas, tomate seco e roquefort   

 Espetinhos Caprese (tomate cereja, queijo branco e manjericão) 

 Carpaccio de file 

 Barquinha à Califórnia  

SALGADOS (escolher 10 tipos, entre fritos e assados): 

FRITOS 

 Coxinha cremosa (c/ catupiry) 

 Poulet jambom (presunto, queijo e frango) 

 Mini espeto (de filé ou frango) 

 Coxinha tradicional  

 Pérola de queijo 

 Mini kibe 

 Maravilha de camarão 

 Risólis ( de carne seca c/ catupiry, presunto e queijo ou de pizza) 

 Bolinho de bacalhau 

 Isca de frango (c/ molho especial) 

 Mini pasteis (carne ou queijo) 

ASSADOS 

 Empadinha (de palmito ou  frango) 

 Folhado (de frango c/ catupiry ou palmito c/tomate seco) 

 Trouxinha (de alho poró, calabresa ou espinafre e nozes) 

 Folhado de maçã c/canela 

 Pastel (assado de camarão ou carne picante) 

 Esfiha (de carne ou de calabresa) 

 Mini quiche ( lorraine, bacalhau ou ricota c/espinafre) 

 Vol au vent (de catupiry c/geleia de pimenta ou de 
berinjela) 

 Mini batatas com cream cheese e bacon 

Massa servida na cumbuca: (escolher 1 opção): 

 Capeletti de carne 

 Capeletti de frango 

 Capeletti de queijo 

 Ravióli de frango 

 Ravióli de ricota com espinafre 

 Ravióli de queijo 

  Penne 

 Nhoque de batata 

MOLHOS (escolher 2 opções): 

 4 Queijos 

 Pomodoro (tomates frescos, manjericão e mussarela de búfalo) 

 Calabresa (molho de tomates e calabresa moída) 

 Romanesca (molho branco, champignons, presunto, ervilhas e creme de leite) 

BOLO 

 Massa de pão de ló finamente decorado com recheio à escolher 
(nozes, morango, pêssego, doce de leite c/ameixa, coco, abacaxi, 
mousse mesclado, floresta negra, brigadeiro, crocante, etc), 
servido com sorvete. 

 Cortesia: bolo cenográfico branco (modelos do buffet) 

DOCES 
 Tradicionais (brigadeiro preto e branco, beijinho, bicho 

de pé e olho de sogra), 

Mesa de Finalização: 

 Café, chás, petit-fours, licor de amarula 

  

COQUETEL CONDE em  2018 a partir de:  COQUETEL CONDE em  2019 a partir de: 

Até 100  150 pessoas 
 

200 pessoas 
 

250 pessoas  300 pessoas Até 100  150 pessoas 
 

200 pessoas 
 

250 pessoas  300 pessoas 

12.300 14.000 15.400 17.000 17.600 13.400 14.300 15.900 17.500 18.700 
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JANTAR CONDE  

APERITIVOS: 
 Coquetéis de maracujá e uva (com ou sem álcool) 

BEBIDAS: 

 Refrigerantes 1ª linha: normal e diet 

 Suco natural (02 tipos)  ꙱ laranja  / ꙱ uva / ꙱caju 

 Água aromatizada com frutas diversas 

 Espumante para o brinde 

 Serviço completo de gelo 

 Água mineral com gás e sem gás 

ENTRADA 

 Canapés com pastas de ervas finas, tomate seco e roquefort   

 Espetinhos Caprese (tomate cereja, queijo branco e manjericão) 

 Carpaccio de file 

 Barquinha à Califórnia  

SALGADOS (escolher 06 tipos, entre fritos e assados): 

FRITOS 

 Coxinha cremosa (c/ catupiry) 

 Poulet jambom (presunto, queijo e 
frango) 

 Mini espeto (de filé ou frango) 

 Risólis ( de carne seca c/ catupiry, 
presunto e queijo ou de pizza) 

 Bolinho de bacalhau 

 Isca de frango (c/ molho especial) 

 Mini pasteis (carne ou queijo) 

FRITOS 

 Coxinha 
tradicional  

 Pérola de queijo 

 Mini kibe 

 Maravilha de 
camarão 

ASSADOS 

 Empadinha (de palmito ou frango) 

 Folhado (de frango c/ catupiry ou palmito c/tomate seco) 

 Trouxinha (de alho poró, calabresa ou espinafre e nozes) 

 Folhado de maçã c/canela 

 Pastel (assado de camarão ou carne picante) 

 Esfiha (de carne ou de calabresa) 

 Mini quiche ( lorraine, bacalhau ou ricota c/espinafre) 

 Vol au vent (de catupiry c/geleia de pimenta ou de berinjela) 

 Mini batatas com cream cheese e bacon 

SALADAS: (escolher 03 opções): 

 Salada Russa c/ passas e maçã verde 

 Salada Waldorf (alface, salsão, nozes e maçã) 

 Salada Tropical (palmito, milho verde, cenoura, 
presunto, passas, abacaxi, melão e maçã) 

 Salpicão de frango c/ batata palha 

 Mix de folhas, fios de cenoura, palmito, tomate cereja, azeitonas, 
croutons e parmesão 

 Berinjela à italiana 

MASSA (escolher 01): MOLHO (escolher 01): 

Gratinada 

 Conchiglione  

 Canelone  

 Rondelle  

꙱Queijo, / ꙱presunto e 

queijo,  ꙱frango c/requeijão, / 

꙱ricota c/espinafre, / ꙱ricota 

c/nozes,  ꙱quatro queijos 

 Ravioli de: (carne, frango, ricota 

c/espinafre, quatro queijos, calabresa 

c/queijo) 

  Capeletti (carne, queijo, ricota ou 

frango), Capeletti verde (carne) 

 Nhoque de batata 

 Ravióli de frango 

 Penne 

 Branco,  

 Rosê,  

 Sugo,  

 4 Queijos 

 Pomodoro (tomates frescos e 
manjericão) 

 Calabresa 

 Romanesca (molho branco, champignons, 
presunto, ervilhas e creme de leite) 

 Putanesca (tomates, anchovas, alcaparras 
e azeitonas pretas) 

 Fiorentina (molho branco com espinafre) 

CARNES (escolher 02 opções): 

 Picanha na chuva   

 Lagarto recheado ao molho Ruti c/ champignons 

 Strogonoff de carne ou frango 

 Filé de frango grelhado ao molho de Catupiry com ervas 

 Medalhão de frango ao molho Ferrugem 

 Medalhão de filé com molho madeira 

 Escalopinho com molho de catupiry 

 Filé helton com molho de catupiry 

 Filé de peixe à Belle Meuniere (alcaparras e champignons) 

 Filé de peixe ao molho de Camarões ou Maracujá 

GUARNIÇÃO: (escolher 02 opções): 

 ꙱Arroz branco, / ꙱Arroz à Grega, / ꙱Arroz com passas, / ꙱Arroz com rúcula e tomate seco, / ꙱Arroz com champanhe e 

amêndoas, / ꙱Arroz com açafrão e champignons, / ꙱Arroz com brócolis, / ꙱Batatas douradas c/alecrim, / ꙱Batatas gratinadas, 

/ ꙱Purê de batatas, / ꙱Panaché de legumes, / ꙱Creme de Milho, / ꙱Brócolis ao alho e óleo, / ꙱Farofa com passas e ameixa 

BOLO 

 Massa de pão de ló finamente decorado com recheio à escolher (nozes, 
morango, pêssego, doce de leite c/ameixa, coco, abacaxi, mousse mesclado, 
floresta negra, brigadeiro, crocante, etc), servido com sorvete. 

 Bolo cenográfico para mesa do bolo  

Finalização: 
 Café, chás, petit-fours, licor de amarula 

DOCES: 
Tradicionais (brigadeiro preto e branco, beijinho, 
bicho de pé e olho de sogra), 

  

JANTAR CONDE em 2018 a partir de:  JANTAR CONDE em 2019 a partir de: 

Até 100  150 pessoas 
 

200 pessoas 
 

250 pessoas  300 pessoas Até 100  150 pessoas 
 

200 pessoas 
 

250 pessoas  300 pessoas 

14.600 17.300 19.800 22.500 24.300 15.900 17.900 20.600 23.400 25.400 



3 

 

 

CHURASCO CONDE 

BEBIDAS 

 Refrigerantes 1ª linha: normal e diet 

 Suco natural (02 tipos)  ꙱ laranja  / ꙱ uva / ꙱caju 

 Água aromatizada com frutas diversas 

 Espumante para o brinde 

 Serviço completo de gelo 

 Água mineral com gás e sem gás 

ENTRADAS 

 Batatinha no azeite 

 Pasteis: carne e queijo 

 Trouxinha de calabresa e alho poro 

 Cozinha ao creme  

 Dadinho de tapioca 

SALADAS 

 Salada verdes variadas (alface americana, rúcula agrião) 

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

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

 Maionese completa (legumes, peito de peru, maionese) 

MOLHOS 

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

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

GUARNIÇÃO 

 Arroz branco 

 Farofa fria de legumes 

 Cesta de pães variados 

 Batatas douradas na manteiga 

 Farofa de bacon na manteiga 

 Pão de alho 

CARNES. 

 Maminha 

 Picanha 

 Baby bife 

 Espeto de coxa e sobre coxa desossada 

 Linguiça aurora 

SOBREMESA 

 Mesa de Frutas (abacaxi, melão e melancia) 

BOLO 

 Massa de pão de ló finamente decorado com recheio à escolher (nozes, morango, pêssego, doce de leite 
c/ameixa, coco, abacaxi, mousse mesclado, floresta negra, brigadeiro, crocante, etc), servido com sorvete. 

 Bolo cenográfico para mesa do bolo 

DOCES 

 Tradicionais (brigadeiro preto e branco, beijinho, bicho de pé e olho de sogra) 
 

Finalização 

 Café, chás, petit-fours, licor de amarula 

  

CHURRASCO CONDE em  2018 a partir de:  CHURRASCO CONDE em  2019 a partir de: 

Até 100  150 pessoas 
 

200 pessoas 
 

250 pessoas  300 pessoas Até 100  150 pessoas 
 

200 pessoas 
 

250 pessoas  300 pessoas 

14.800 18.100 21.300 24.100 26.200 15.300 18.400 21.300 24.400 26.500 
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TABELA DE VALORES DA FESTA - CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTAS EM  2018 Convidados adicionais: R$ 40,00 

QTD 

SEGUNDA A  
QUINTA 

(exceto feriados           
e vésperas) 

DOMINGO 
ou 

SÁBADO 
(11:00 as 16:00) 

SEXTA 

JUN  
 JUL  
AGO 

JAN - FEV  
MAR - ABR 
MAI - SET  

OUT 

 

100 7.900 9.300  

150 9.900 11.200  

200 11.900 12.900  

250 13.900 14.900  

 
 

COQUETEL CLUB 

BEBIDAS 

 Refrigerantes 1ª linha: normal e diet 

  Suco natural ( Laranja e Uva) 

 Água aromatizada com frutas diversas 

 Água mineral com gás e sem gás 
 Serviço de gelo completo 

 

MINI PIZZA Pizza doce 

 Mussarela 
 Calabresa 

 Frango c/ catupiry 
 Marguerita 

 Brigadeiro 
 Prestígio 

CREPE SUIÇO (no palito) Crepe doce 

 Queijo  
 Misto 

 Frango c/ catupiry 
 Pizza 

 Chocolate c/ prestígio 

SALGADOS 

 Batata smile 
 Coxinha de frango 
 Bolinho de queijo 

 Esfiha de carne 
 Mini pastel (carne, queijo e calabresa) 
 Empadinha (frango e palmito) 

MASSA (escolher 01 opção) MOLHO (escolher 01 opção) 

 Capeletti (de carne, ou frango, ou queijo) 

 Ravióli (de carne, ou frango, ou queijo) 

 Pomodoro 

 Sugo  

 Branco 

LANCHINHO 
 Mini hot dog (servido com salsicha, maionese, ketchup, mostarda e batata palha) 

BOLO (escolher 01 opção) 

 Morango 

 Abacaxi 

 Floresta negra 

 Brigadeiro 

PICOLÉS 

 Chocolate  
 Morango 
 Coco  
 Milho verde  
 Etc  

DOCES 

 Mouse de chocolate e Maracujá 
 Brigadeiro 
 Beijinho 
 Bicho de pé 
 Cajuzinho 

FINALIZAÇÃO: 
 Petit fours  Chá  Café 

 

ITENS INCLUSOS (para todos os valores) 

 

 5h de evento 

 Locação do Espaço  

 Gerador  

 Decoração da recepção 

 Cardápio impresso 

 Recepcionista 

 Mesas e Cadeiras 

 Evento com 05h de duração 

 Buffet completo 

 Equipe e Material para realização do evento 

 Som ambiente (sem DJ e luzes de Pista inclusa) 

 Mesas, cadeiras e Bancos e sofás 

  

 


