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PETIT PORÇÕES 

 
Estas são algumas variações de Petit porções, onde poderão ser escolhidos dois 

tipos. 

 
Risoto tomate seco com rúcula 

Risoto de Damasco com gorgonzola 

Risoto Champignon com alho poro 

Risoto de quatro queijos co alho poro 

Risoto ao Funghi 

Risoto de parmesão com ervas frescas 

 

 

Escondidinho de carne de panela com  batata 

Escondidinho de frango com purê de batata 

Penne quatro queijos; 

Penne à Parisiense; 

Penne à carbonara; 

Penne com funghi; 

Penne Presunto e manjericão; 

Penne ao molho pesto; 

Penne provolone com nozes 

Strogonoff com purê de batata ou arroz branco e batata palha 

Polenta mole com carne de panela  
 

 

Escolher ate 15 tipos de salgados 
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MINI PIZZAS  
• (04 queijos, alho e óleo, fricassê de frango, tomate seco, milho, azeitona, presunto e queijo, 

português, napolitana, presunto e calabresa) 
 

 

 

• Salgados fritos 
• Bolinha de queijo  
• Bolinha  de calabresa 
• Risoles de carne, 
• Risoles  frango  
• Mini mandioquinha de carne 
• Pastel carne 
• Pastel de queijo 
• Pastel de frango 
• Pastel de queijo com goiabada 
• Croquete de carne com requeijão ou sem 
• Croquete de calabresa 
• Croquete de frango  com requeijão 
• Coxinha frango com requeijão 
• Mini kibe 
• Mini churros 

 

 

SALGADOS ASSADOS 

 

• Empada de frango folhada 

• Croissant de presunto e queijo 

• Cachorrinho folhado 

• Folhadinho de calabresa com requeijão  

• Folhadinho de frango com requeijão 

• Pão de queijo 

• Mini Bauru folhado de frango com presunto e queijo 

• Pastel folhado de presunto e queijo 

• Pastel folhado de frango 

• Pastel folhado de carne 
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     MESA DE DOCES  

 
• Branquinho 

• Negrinho 

• Amendoim; 

• Nozes 

• Coco 

• Brigadeiro com branquinho 

• Docinho de nesquik 

• Copinho de mousse de limão ou maracujá  

• Capuccino  

• Trufa de chocolate preto e branco 

• Quindim 

• Caixinha de cereja ou avelã  

• Bombom de coco com abacaxi 
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