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- Mousse de roquefort com geléia de pimenta (em compoteira) - torradas coloridas

- Terrine de azeitonas pretas

- Salada Yuppie (em travessa de andares) - alface americana, agrião, tomate

cereja, azeitonas pretas, cogumelos frescos e kanikama ao molho de azeite, limão e alcaparras)

- Salpicão de frango no abacaxi

- Mussarela de bUfala com pimenta biquinho (em travessa diferenciada)

- Guacamole e chips de batata doce

- Pudim de queijo cremoso com frutas secas

- Crostinis (colocados em vários pontos da mesa)

- Travessa de presunto cru com figos em natura

- Tender fatiado à California

- Peça de parmesão com compota de pera (ao lado)

- Bruschetas de salmão defumado e abacate picante

- Bruschetas de pimentão vermelho e alho dourado 

- Crostinis espetados em sal grosso

- Mix de frutas secas e amendoins em cones

- Palitinhos com bolinhas de provolone temperadas ao azeite e alecrim

- Wraps de peito de peru, queijo minas e tomatinho confit

- Entrecote ao molho de vinho tinto e castanhas
- Salmão com creme de espinafre
- Copa lombo ao molho de ervas acompanhado com farofa de maracujá
- Arroz com polvo
- Risoto Caprese
- Sofioli recheado com recheio de queijo com manjericão ao molho de tomates
frescos
- Penne com legumes grelhados (vegetariano)
- Lentilha
- Casquinha de siri
- Mini abobora com creme de pupunha

PRATOS QUENTES

MESA DE ANTEPASTOS E SALADAS

ILHA DAS PAEJERAS

A Valenciana

De Leitão a Bairrada

De Bacalhau a Portuguesa

Círculo Militar de São Paulo



C
A

RD
Á

PI
O

BEBIDAS

Água mineral com e sem gás

Refrigerante normal e zero

Cerveja Heineken

Salton Brut (Olgf por mesa)

Vinho tinto

Lambrusco

BAR DE CAIPIRINHA

Frutas: maracujá, limão, lima da persia, abacaxi, 

kiwie tangerina

Bebidas: Vodka, saquê e cachaça

** serão montados 02 pontos de bar de caipirinha 

(01 Salão Social e 01 no Parque Aquático)

SOBREMESA — servidos em casquinha biscuit

Sorvete de pistache com calda de damasco

Sorvete de limão com melaço

Sorvete de morango com calda de frutas vermelhas

BARRACA DE ÁGUA DE CÔCO

** serão montadas 02 barraca de água de coco

no Parque Aquatico

MESA DE FRUTAS

** Serão montadas 03 mesas de frutas, 

sendo 02 no Parque Aquatico e 01 no

Salão branco

MESA DE SAÍDA

Mesa montada na saída do evento 

com café, chá de frutas.

Amanteigados

Mini Carolina com creme de baunilha

Mini lua de mel de goiabada

Mini rocambole de doce de leite

Mini folhado de maçã

Trufinhas de chocolate
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