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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: 
 Refrigerante: normal e diet (Coca-cola e Antarctica) 
 Sucos (02 tipos - artificiais) 
 Água mineral com gás e sem gás 
 Serviço completo de gelo 
 Espumante para o brinde 
 Bebida alcoólica por conta do contratante 

ENTRADAS 

 Canapés com pastas de ervas finas, tomate seco e roquefort   
 Polentinha c/ calabresa à vinagrete 
 Espetinhos Caprese (tomate cereja, queijo branco e manjericão) 

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) 
 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 
 Docinhos tradicionais (brigadeiro preto e branco, beijinho, bicho de pé e olho de sogra), Servidos para  os convidados. 
 Docinhos finos (camafeu, brigadeiro críspes, sonho de valsa, conchinha de chocolate e bombons trufados), para mesa de bolo. 
 Cortesia: forminhas coloridas para a mesa do bolo (nas cores da sua decoração) 

 
Mesa de Finalização: 

 Café, chás, petit-fours, licor 
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COQUETEL VISCOND  

 

COQUETEL BARÃO 

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 

APERITIVOS 
 Coquetéis de maracujá e uva com 

vinho branco 

BEBIDAS: 
 Refrigerantes normal e diet (Coca-

cola e Antarctica) 
 Sucos (02 tipos - artificiais) 
 Água mineral com gás e sem gás 
 Serviço completo de gelo 
 Espumante para o brinde dos 

noivos 
 Bebida alcoólica por conta do 

contratante 

CANAPÉS DECORADOS: 
 Canapés em tarteletes de massa 

folhada com pastas de ervas finas, 
tomate seco e roquefort 

 Barquete de peito de peru à 
califórnia (fios de ovos, cereja, 
figo, pêssego) 

 Carpaccio de filet no pão preto 
com molho de mostarda, 
alcaparras e parmesão ralado 

 Espetinhos Caprese (tomate 
cereja, queijo branco e 
manjericão) 

SALGADOS (escolher 12 tipos, entre fritos e assados): 
HANDY FOOD – CANAPÉS (Escolher uma opção) 

 Mini tartelete de massa folhada e canapés no pão preto 
(escolher dois sabores: azeitona, 

 Baguetes de metro recheadas de presunto e queijo 

Fritos 
 Coxinha ao creme,  
 Poulet ao jambom 

(presunto/queijo e frango) 
 Espetinho de filet 
 Espetinho de frango 
 Coxinha brasileira 
 Croquetes de vitela 
 Maravilhas de queijo 
 Mini kibe 
 Delícias de camarão 
 Risólis de presunto e queijo 
 Risólis de carne seca c/ catupiry 
 Risólis de pizza 
 Mini pastéis (carne e queijo) 
Assados 
 Empadinha de palmito 
 Empadinha de frango 
 Folhado de frango c/ catupiry 

Assados continuação 
 Folhado de frango c/ catupiry 
 Folhado de palmito c/tomate seco 
 Trouxinha de alho poró 
 Trouxinha de calabresa  
 Folhado de maçã c/canela 
 Cestinha filo c/gorgonzola e nozes 
 Pastel assado de camarão 
 Pastel assado de carne picante 
 Pastel assado de milho c/queijo 
 Esfiha de carne 
 Esfiha de calabresa 
 Mini quiche lorraine 
 Mini quiche de bacalhau 
 Mini quiche de ricota c/espinafre 
 Vol au vent de catupiry c/geleia de 

pimenta 
 Vol au vent de beringela 
 Mini batatas c/cream cheese e bacon 

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 

SALADA (opcional + R$ 2,00/pessoa) 
 Salada Caesar (alface americana, frango desfiado, 

croutons e parmesão) 
 Salada Provençal (alface americana, tomate cereja e 

mussarela de búfala) 
 Salada Completa ao vinagrete (mix de folhas verdes, 

azeitonas e fios de cenoura) Cumbucas: (escolher 01 salada, 01 massa e 01 escondidinho): 

MASSA LISA 
(Escolher 2 opções) 

 Penne ou Fuzili   
 Ravioli (2 queijos ou carne) 
 Capeletti (frango com catupiry) 
 Nhoque de batata 
 Nhoque recheado (catupiry ou queijo) 
 Molho ao sugo, rose ou branco 

SALADA 
 Salada Waldorf (alface, salsão, nozes e maçã) 
 Salpicão de frango com batata palha 
 Mix de folhas, fios de cenoura, palmito, tomate cereja, azeitonas, croutons e 

parmesão 

MASSA (01 opção de massa e molho) 

 Massa: 
 Capeletti de carne 
 Capeletti de frango 
  Capeletti de queijo 
 Ravioli de ricota com espinafre  
 Ravioli de queijo 
 Penne 
  Nhoque de batata 
 Ravioli de frango 

 Molhos:  
 4 Queijos 
 Pomodoro ( tomate fresco e 

manjericão) 
 Calabresa 
 Romanesca ( molho branco, 

champignons, presunto, 
ervilhas e creme de leite) 

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

 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 de leite 
nobre com ameixa, abacaxi, coco ou nozes, bicho de pé 
e brigadeiro branco 

 Doces Simples: Brigadeiro, beijinho, bicho de pé e 
cocada 

 Doces Finos: Marzipã de leite ninho personalizado com 
as iniciais do casal/debutante, caixinha trufada com 
decalque decorativo, cálice de chocolate branco e 
cereja, camafeu de nozes, bombons de chocolate ao 
leite e bombons de chocolate branco  

ESCONDIDINHO 
 Carne seca 
 Frango 

 Bacalhau 
 Calabresa 

BOLO:  
 Massa de pão de ló finamente decorado com recheio à escolher (nozes, 

morango, doce de leite c/ameixa, mousse mesclado, floresta negra, 
brigadeiro, crocante, alpino, sonho de valsa, etc), servido com sorvete. 

 Cortesia: bolo cenográfico branco (modelos do buffet) 

DOCES FINOS:  
 Docinhos trufados, banhados em foundant, bombons (mais de 15 tipos à 

escolher) 

 Cortesia: forminhas coloridas para a mesa do bolo (caixinhas nas cores da sua 
decoração) 

Mesa de Finalização: 
 Café, chás, petit fours, licor 

FINALIZAÇÃO 

Mesa de finalização com café, licor e doces personalizados 
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COQUETEL FIDALGO 
BEBIDAS 
 Refrigerantes tradicionais e linha diet 
 Água mineral com e sem gás 
 Sucos 
 Coquetéis de frutas 
 Champagne para brinde dos noivos 

FINGER FOOD (escolher 04 opções) 

 Wraps de tomate seco com rúcula e cream cheese 
 Crepe (frango ou palmito) 
 Espetinho caprese (tomate cereja, mussarela de búfala e manjericão) 
 Espetinho de carne ou frango decorado 
 Patês de tomate seco e ervas finas, acompanhados de tarteletes 
 Bruschetta (tomate com manjericão) 

MINI CUMBUCAS ( escolher 01 opção) 

 Escondidinho de carne seca 
 Escondidinho de legumes 
 Escondidinho de frango 

 Bobó de camarão 
 Fricassê de frango 
 Polenta ao molho pomodoro 

SALGADOS (15 tipos a escolher) 

Fritos 
 Coxinha Ville Roy 
 Coxinha de frango c/ requeijão 
 Bolinha de calabresa c/ de queijo 
 Bolinha de presunto e queijo 
 Bolinha de queijo c/ orégano 
 Croquete de carne 
 Trouxinha de milho e mussarela 
 Croquete de carne seca 
 Bolinho de carne 
 Kibe 
 Provokibe 
 Trouxinha de Bauru 
 Trouxinha de pizza 
 Trouxinha de palmito c/requeijão 

Assados 
 Empada de frango 
 Esfiha de carne 
 Esfiha de calabresa 
 Folhado de presunto e queijo 
 Fogazza de frango 
 Quiche Alho Poro 
 Quiche De Queijo 
 Folhado De Ricota C/ Tomate Seco 
 Folhado De Escarola 
 Empada De Palmito 
 Croissant De Presunto E Queijo 
 Croissant De Queijo 
 Croissant De Frango 

MASSA CORTESIA 01 OPÇÃO  (podem ser servida em cumbuca) 

 Agnolotti de marguerita 
 Ravióli de queijo 
 Ravióli de frango 

 Capeletti de carne 
 Capeletti de 04 queijos 
 Penne 
 Nhoque de batata 

MOLHOS (01 opção) 

 Sugo 
 Bechamel 
 Molho bolonhesa 

 Molho parisiense 
 Rosé 
 Pomodoro 

DOCES – escolher 5 tipos 

 Brigadeiro crocante 
 Prestígio 
 Ferrero roche 
 Coco queimado 
 Doce de abacaxi 
 Olho de sogra 
 Beijinho 
 Brigadeiro 

 Chumbinho 
 Brigadeiro de nozes 
 Camafeu de nozes 
 Petit de maracujá 
 Petit de limão 
 Petit de brigadeiro 
 Petit de coco 
 Fondant de abacaxi 

SOBREMESA 
(servido com sorvete de creme e calda) 
Bolo para servir os convidados, recheio escolhido pela noiva. 

CAFÉ COLONIAL 
Ao final da recepção, uma linda mesa na qual seus convidados degustarão café, licores, petit fours e balas mentoladas. 
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COQUETEL LORDE 

COQUETÉIS (com ou sem álcool) 

 Pinã Colada 
 Espanhola (Abacaxi e Vinho) 
 Surpresa de Morango 

BEBIDAS 

 Refrigerantes (Guaraná Zero, Sukita/Fanta e Coca-Cola) 
 Suco Natural 
 Água Mineral (com gás e sem gás) 
Obs.: Toda bebida alcoólica (cerveja, vinho, whisky) fornecido pelo contratante. 

CANAPÉS 

 Carpaccio com Molho de Alcaparras 
 Caprese (Tomate Cereja, Queijo e Manjericão) 
 Pasta de Ervas Finas 

 Pasta de Peito de Peru e Damasco 
 Califórnia (Abacaxi, Presunto e Cereja) 
 Pasta de Queijo e Passas 
* Servidos na primeira meia hora. 

SALGADOS 

FRITOS ASSADOS 

 Coxinha 
 Coxinha Vileroy 
 Mini Quibe 
 Maravilhas de 

Queijo 
 Delícia de Milho 

 Bolinho de Carne 
 Rissoles de Escarola 
 Rissoles de Queijo e 

Presunto 
 Croquete de Bacalhau 
 Croquete de Carne 

 Empadinhas de Palmito 
 Empadinhas de Frango 
 Assado de Calabresa 
 Esfiha de Carne 
 Esfiha de Frango e requeijão 
 Bauruzinho 

 Enroladinho de peito de chester com ricota e passas 
 Folhados de Ricota com Tomate Seco 
 Trouxinha Folhada de Frango e Requeijão 
 Mini Quiche de Alho Poró 
 Mini Quiche de Bacalhau 
 Mini Quiche Lorraine 

FINGER FOOD (escolher 01 opção) 

 Espetinho de Frango com Molho Rosê 
 Batatinhas Baby c/ Creme de queijo e bacon 

 Porpeta de Carne servida com molho Barbecure 
 Mini Cuscuz de Calabresa 

SALADA (servida na taça) (escolher 01 opção) 

 Mix de Folhas Verdes (Alface Crespa, Rúcula, Palmito, Azeitona, Cenoura filetada e Queijo 
Parmesão) 

 Alface Americana com Cenoura filetada, Croutons e Parmesão Ralado. 

MASSA (escolher 01 opção) 

 Penne  
 Fusili 

CUMBUCAS (escolher 01 opção) 

 Capeletti de: Frango e Requeijão ou Mussarela e Limão ou Quatro Queijos 
 Raviole de: Carne ou Queijo e Presunto ou Mussarela e Calabresa 
 Tortelonni de: Ricota ou Quatro Queijos ou Mussarela e Manjericão 
 Lasanha de Berinjela 
 Nhoque de Batata 
 Nhoque de Mandioquinha 
 Penne 
 Fusili a Primavera 

MOLHOS (escolher 02 opções) 

 Branco 
 Sugo 
 Rose 
 Calabresa 
 Napolitano (tomates frescos 

aromatizado com manjericão) 

RISOTO/ FRICASSÊ OU ESCONDIDINHO (escolher 01 opção) 

 Risoto de Alho Poró ou Risoto de Rúcula e Tomate Seco ou 
Risoto de Parmesão. 

 Escondidinho de Carne Seca ou Frango ou Calabresa 
 Fricassê de Frango 
 Ragu de Linguiça Toscana e polenta cremosa. 
 Estrogonofe de Carne ou Frango 

LANCHE DA MADRUGADA (escolher 02 opções) 

 Batata Frita 
 Mini Hamburguer 
 Mini Dog assado 
 Mini Pizza de Mussarela 
 Mini Pizza de Calabresa 
 Mini Churros recheado de doce de leite – NOVIDADE 

DOCES (escolher 05 opções) 

 Trufado de Chocolate 
 Brigadeiro Chique 
 Beijinho 
 Beijinho trufado 
 Camafeu de Nozes 
 Bolinho de Chocolate 
 Delícia de Morango 
 Brigadeiro Limão siciliano com Pimenta Rosa 
 Copinho de Chocolate ao leite com Musse de Maracujá 
 Copinho de Chocolate Branco com Mousse de Limão 
 Crespinho de Coco Queimado 
 Bombom Transfer 
 Brigadeiro de Uva 
 Coração recheado com frutas vermelhas 
 Churros - NOVIDADE 

BOLO 

 Servido com uma bola de sorvete de creme e cobertura de chocolate 
Bolo tipo pão de ló com os seguintes recheios:  

 Prestígio 
 Brigadeiro 
 Mouse de Chocolate 

 Ameixa 
 Abacaxi 
 Pêssego 

 Coco 
 Mouse de Maracujá 
 Crocante  
 Leite Ninho  

CAFÉ COLONIAL 

 Café servido em um lindo Samovar de Prata 
 Licor de Chocolate 
 Petit Fours 
 Mini Queijadinhas 
 Balas 


