2 0 1 7
Um dia especial merece um lugar a altura
CEIA - OPEN BAR - DECORAÇÃO - MÚSICA AO VIVO

MENU
SALADAS
Salada waldorf
Salada verde com Castanhas caramelizadas e tomate cereja

ANTESPASTOS
Tender
Burrata com tomates cereja
Caponata
Cogumelos Paris a provençal
Mousse de Azeitona
Mousse de Parmesão
Mix de Paes
Uva verde e figos

PRATOS QUENTES
Mignon na crosta de parmesão
Leitão à Brasileira com molho de jabuticaba
Salmão assado com creme azedo
Peru à Califórnia
Fetutine com molhos funghi e Alfredo
Batata baby com alecrim
Lentilha Porner
Arroz Branco
Farofa de nozes

SOBREMESAS
Mousse de Chocolate
Mousse de Limão
Brownie com Marshmallow
Pudim Brulee
Rabanada com chantilly e calda de frutas vermelhas
Frutas da estação

BEBIDAS
Vinho Tinto / Whisky Red Label / Chopp / Refrigerantes / Água com e sem gás

VALORES
Mesa 2 lugares R$ 530,00

Mesa 4 lugares R$ 1.060,00

Mesa 6 lugares R$ 1.590,00

Mesa 8 lugares R$ 2.120,00

Mesa 10 lugares R$ 2.650,00

Mesa 12 lugares R$ 3.180,00

HORÁRIOS
Abertura da casa: 20h
Início do buffet: 21h
Término do buffet: 01h
Início da Banda: 21h30
Pai Noel: 00h
Término da Banda e do Evento: 02h

INFORMAÇÕES
Como posso pré reservar uma mesa?
Não realizamos pré reservas, sua reserva será efetuada a partir da identificação de seu
pagamento.
E no caso de mesas maiores de 12 lugares?
Não há nenhum problema, você pode comprar uma mesa com quantos convidados
quiser, porém não há possibilidade de agrupar grupos maiores de 12 pessoas em uma
única mesa. A partir de 12 convidados, haverá necessidade de mais de 1 mesa.
A casa possui estacionamento?
Não, porém o estacionamento do parque fica logo em frente ao restaurante.
Posso levar bebida?
Sim. (Whisky, Espumantes e Vinhos).
Posso comprar algum produto durante a festa?
Não haverá nenhuma venda de produtos, serviremos livremente apenas os itens descritos
em nosso menu.
O Papai Noel pode entregar os presentes?
Sim, basta etiquetar o presente com nome e sobrenome e entrega-lo na recepção no
início da festa.

RESERVAS
41 3335-3533
maggiore@maggioreeventos.com.br

