2 0 1 8
Uma virada com classe em um lugar inspirador
CEIA - OPEN BAR - DECORAÇÃO - MÚSICA AO VIVO

MENU
SALADAS
Salada de Bacalhau com manjericão
Caprese
Folhas verdes com Romã, tomates e castanha do pará
Tomate Holandês em ramos

ANTESPASTOS
Tender
Tábua de frios com: Copa, salame italiano, queijo Grana Padano e queijo Emmental, figos e uvas verdes
Queijo brie assado na massa filo na cama de amêndoas laminadas servido
com geleia de frutas vermelhas
Burrata com Tomates cereja
Rolinho de Pepino recheado de creme azedo finalizado com caviar
Tartar de Salmão com limão siciliano
Mix de pães
Mousse de Parmesão com mel

PRATOS QUENTES
Mignon com manteiga de ervas
Bacalhau à brás
Leitão à Brasileira com molho de Jabuticaba
Camarão na moranga
Arroz branco
Farofa de nozes
Fetutine com molhos funghi e Alfredo
Batata baby com alecrim
Lentilha Porner

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

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

VALORES
Mesa 2 lugares R$ 980,00

Mesa 4 lugares R$ 1.960,00

Mesa 6 lugares R$ 2.940,00

Mesa 8 lugares R$ 3.920,00

Mesa 10 lugares R$ 4.900,00

Mesa 12 lugares R$ 5.880,00

HORÁRIOS
Abertura da casa: 20h
Início do buffet: 21h
Término do buffet: 01h
Início da Banda: 22h
Término da Banda: 05h

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.
Haverá queima de fogos de artifício?
Em respeito aos animais e leis ambientais, não faremos queima de fogos. Contamos com
uma ampla área externa onde é possível avistar a queima de fogos da cidade.

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

