Festas

CONTATO@TATUAPEFESTAS.COM.BR
WWW.TATUAPEFESTAS.COM.BR
(11) 2294-3995

COFFEE BREAK

Tatuapé

BEBIDAS (inclui zero)

Café Expresso..............................................
Sucos 1ª Linha.............................................
Refrigerantes 1ª Linha.................................
Água Mineral s/ gás.....................................
Água Aromatizada.......................................
(Servidos em ilha gastronômica)

LANCHES (3 opções)

1- Ciabatta c/ queijo branco, peito de peru,
rúcula e azeite.............................................
2- Pão de mandioquinha c/ queijo prato,
presunto, alface e cenoura ralada.............
3- Pão integral, patê de frango c/ nozes,
alface e tomate...........................................
4- Roseta c/ gergelim, rosbife, queijo prato
e vinagrete..................................................
5- Pão 8 grãos, pasta de atum, cenoura
ralada e alface americana...........................
6- Pão de batata, catupiry, salame e queijo
prato............................................................
(Servidos em ilha gastronômica)

PRATOS SALGADOS (3 opções)

EQUIPE

Cheﬀ de Cozinha, Garçons ou Garçonetes,
Copeira, devidamentes treinados e uniformizados.

MATERIAL

Pratos de porcelana, copos de vidro,
talheres de inox, toalhas e cobre manchas
para as mesas dos convidados, descartáveis para as crianças e todo material
necessário para realização do Evento.

SERVIÇOS OPCIONAIS
▪Decoração completa
▪Mesa de Guloseimas
▪Bebidas Alcoólicas

A Tatuapé Festas e Eventos, é uma
empresa idônea que tem 100% de
aprovação pelos clientes que
contratam nossos serviços, onde
prezamos pelo atendimento e
cumprimento de nossos compromissos.

- Croissant de presunto e queijo.................
- Croissant de frango c/ catupiry.................
- Croissant de calabresa c/ catupiry.............
- Mini tortinhas de palmito.........................
- Barquete de Maionese..............................
- Barquete de Salpicão................................
- Tarteletes creme de bacalhau...................
- Tarteletes creme de frango.......................
- Canudinho creme de frango.....................
- Canudinho creme de palmito...................
(Servidos em ilha gastronômica)

DOCES (2 opções)

- Mini Tortinhas Cream Cheese e Frutas
Vermelhas...................................................
- Mini Tortinhas Mousse de Limão c/
Chocolate....................................................
- Bolo de Laranja de Gala.............................
- Bolo de Coco Gelado.................................
- Bolo de Chocolate Caseiro........................
- Bolo de Fubá Caseiro.................................
(Servidos em ilha gastronômica)

CORTESIA

Petit Fours...................................................
Ver fotos em nosso site:
www.tatuapefestas.com.br
(Caso queira incluir ou excluir algum ítem, estamos a
disposição)

