CARDÁPIO BUFFET

SALADAS: (ESCOLHER 04 OPÇÕES)
César salad (mix de folhas verdes, parmesão, molho com base de mel e mostarda e
croutons)
Salada de manga (laminas de manga, alface americana, alcaparras, tomate cereja e
aceto balsâmico)
Salpicão de legumes com frango
Kani-salad (kani-kama ,alface americana ,alface rocha ,3 tipos de pimentões ,rúcula e
vinagrete(separado)
Salada tropical( mix de folhas verdes ,manga,morango,hortelâ)
salada caprese:(tomate,mussarela de búfala,manjericão e oliva)
Salada waldorf: (alface americana, maçã, abacaxi, uva passas ,creme de
leite,maionese e nozes picado);
Rúcula com tomate seco
Rúcula com champignon e molho pesto
OPCÕES DE MOLHO PARA CARNE, FRANGO OU PEIXE (ESCOLHER 02 OPÇÕES)
4 queijos
Fungui porto belo
Gorgonzola
Provolone com nozes ou castanhas
Demi-Clace (molho madeira)
Ervas de Provença
Strogonoff
champignons com bechamel
Gorgonzola com damasco
Pesto de manjericão
Nata com champignons
Mostarda com folhas de tominho frescos
Primavera (tomate secos,abobrinhas e rúcula)
Laranja e estragão
Netuno:molho de nata,aspargos frescos e tomate secos
À putanesca (molho de tomate ,alcaparras ,azeitonas pretas e anchovas frescas
mostarda picante e hortelã)
Maracujá ao perfume de salvia
Alcaparras, champignon e cheiro verde
*consultar valores para opção salmão
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OPCÃO DE ARROZ OU RISOTO (ESCOLHER 02 OPÇÕES)
Arroz integral
Arroz com ervas finas
Arroz com amendoas com brócolis
Arroz 4 cereais
Arroz á grega
Arroz branco
Arroz crocante
Arroz chop suey ( presunto, shoyo, tempero verde e ovos);
Risoto de tomate secos com rúcula
Risoto de damasco com gorgonzola
Risoto de funghi
MASSA PENNE (ESCOLHER 01 OPÇÃO)
• 04 queijos
• Carbonara
• Parisiense
• Pesto de manjerição
• Presunto com manjericão
• Provolone com nozes
GUARNIÇÕES (ESCOLHER 03 OPÇÕES)

•
•
•
•
•
•
•

Batata suiça
Juliane de legumes
Batata gratin
Batata rústica
Purê de mandioquinha
Crepe de requeijão
Crepe de frango com requeijão

SOBREMESA (05 opções)
• Brigadeirão
• Cheese cake de maracujá
• Cheesse cake de limão
• Chico Balanceado
• Mousse de maracujá, limão , doce de leite ou chocolate
Torta de maracujá
• Pecado de chocolate com suspiros e coco
• Pudim de leite condensado
• Torta de limão
• Torta de limão com nozes
• Torta de requeijão com goiabada
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CANAPÉS (ESCOLHER 10 OPÇÕES)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chester com maracujá
Geleia de Damasco ou damasco em cubinhos com gorgonzola
Azeitonas
Tomate seco
Frango com nozes
Frango com curry
Atum com Gergelim negro
Torradinha de rúcula com tomate seco
Gorgonzola com geleia de pimenta biquinho
Salame italiano com nozes
Romeu e Julieta (queijo com goiabada)
Morango com chocolate
Pimenta Biquinho com nozes e pesto
Crispy de alho Poró
Brusquetas variadas
Salmão com pepino japonês
Salmão Cream Cheese
Caprese (copinho com tomate cereja, mussarela de búfala e pesto de manjericão
Camarão
Mini sanduiche de presunto e queijo
Canapé de Kani Kama com broto de alfafa

QUICHES (ESCOLHER 04 OPÇÕES)

•

Alho Poró, 04 queijos, brócolis, presunto e queijo, frango com tomates secos e carne
de panela com queijo

• PANELINHAS FRIAS (ESCOLHER 02 OPÇÕES)
•

Presunto com fio de ovos, picles, atum e frango com carry

MINI PIZZAS (TODAS AS OPÇÕES)
• (04 queijos, alho e óleo, fricassê de frango, tomate seco, milho, azeitona, presunto e
queijo, português, napolitana, presunto e calabresa)

BOLINHAS FRITAS (PODE SER ESCOLHIDO TODAS AS OPÇÕES)
• Frango, calabresa, queijo.
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