Cardápio de buffet

Opção 1

Cardápio Executivo

Saladas
Seleção de Verdes
Endivias com manga e kani kama
Salada grega (pepino, tomate, cebola roxa, pimentões e azeitona)
Maionese Tradicional
Salada do Chef (rúcula com carpaccio de morangos, nozes e lascas de
Parmesão)

Guarnições
Arroz branco
Arroz com amêndoas e Uva Passas
Legumes Soutê com perfume de gengibre
Quiche Fiorentina
Tagliatelli alla Rabiatta
Carnes
Filé Mignon ao molho de vinho e champignom
Filé de peixe à Bella Luna (azeitonas, tomate cereja, cebola e azeite de
oliva)

Sobrecoxa recheada com julienne de legumes
Sobremesas
Gratinado de Abacaxi
Brigadeirão
Torta mousse de Limão Siciliano

Cardápio Executivo
Opção 2
Saladas
Mix de folhas
Salada portuguesa com baroa
Salada de tomate, queijo minas, pesto e nozes
Salpicão de frango defumado
Salada de acelga frutas, iogurte e mel

Guarnições
Arroz branco
Arroz de cogumelos e tomate seco
Caneloni de espinafre com peito de peru ao pomodoro
Couve flor, Brócolis e Palmito Gratinado
Fusilli ao molho funghi

Carnes
Escalope à Bourguignon (Mignon, bacon, cebola cristal, cenoura em
cubos ao molho de vinho tinto)

Filé de peixe à Meunière
Filé de frango ao limone

Sobremesas
Torta de Sorvete
Torta Alemã
Surpresa de Frutas (frutas picadas, suspiro e creme de leite)

Cardápio Mediterrâneo
Opção 1
Saladas
Verdes Nobres com damasco
Carpaccio de mignon
Salada Bella Luna (feijão branco, ervilhas torta, e pimentões regados ao
azeite de manjericão)

Salada Russa (beterraba, cenoura, batata e frango desfiado)
Panzanella Tostada

Guarnições
Arroz branco
Risoto de lula com ostras
Batata baby ao perfume de alecrim
Escondidinho de cará com carne seca
Penne ao molho Alfredo

Carnes
Filé Mignon ao molho dijon
Filé de namorado à Belle Meunière
Cordon Blue
Sobremesas
Tronco de nozes
Bariloche de Morangos
Torta de frutas

Cardápio Mediterrâneo
Opção 2
Saladas
Seleção de verdes nobres com zestes de limão siciliano
Julliene de legumes salteados
Trio de Tomates
Waldorf
Salada Niçoise

Guarnições
Arroz branco
Risoto ao limone com presunto de parma
Batata à Campanha
Quiche com queijo roquefort
Linguine ao Pesto com nozes

Carnes
Escalopes de mignon ao molho Trifunghi
Camarão gratinado na moranga
Medalhões de suíno regado ao chutney de manga com ervas

Sobremesas
Mousse de damasco
Cheesecake de framboesas
Chiffon de Ameixas

Cardápio Championese
Opção 1
Saladas
Salada cogumelos, legumes e peixe empanado no coco
Salada Caesar
Salada Italiana (fusili, azeitonas, tomate seco e rúcula)
Tabule de quinoa real
Maionese de camarão

Guarnições
Arroz branco
Risoto de Pato ao vinho tinto
Batata gratã com lascas de bacalhau
Julliene de legumes ao perfume de nozes
Conchillone de ricota e tomate seco ao roquefort

Carnes
Salmão grelhado ao molho de mel e mostarda
Stek au Poivre
Supremo de frango

Sobremesas
Pavê de café
Peras ao vinho
Mil Folhas
Mesa de café

Cardápio Championese
Opção 2
Saladas
Mix de folhas com lula ao açafrão
Salada Campesina
Endívias gratinadas com tartar de salmão defumado
Salada de legumes grelhados e castanha de caju
Couscous Marroquino com frutas secas

Guarnições
Arroz branco
Risoto de aspargo verdes e queijo brie
Batata Rosti recheada com carne seca
Tagliatele com provolone e pistache
Sofiotti de frango e damasco ala pomodoro

Carnes
Congrio ao molho de Camarões Prosecco
Filé mignon (medalhão) ao pesto
Ballotine de Frango (com ricota, cenoura, rúcula ) ao molho Dijon

Sobremesas
Ópera café
Tiramissú
Torta de Carolinas
Mesa de café

Serviços Inclusos

 Serviços

de

atendimento

completo

(Maitrê,

garçons

e

copeiros);
 Jogo americano, sousplat em inox, guardanapos de pano,
velas luminárias;
 Louças, taças, talheres, réchauds e demais utensílios para a
perfeita execução dos serviços;
 Locação do espaço incluso para o período.

Condições Gerais para Buffet

 Todos os nossos Buffets têm duração de 3 Horas;
 Para

a

utilização

do

salão

térreo,

será

necessária

a

contratação de um número mínimo de 30 pessoas, não havendo
exclusividade do espaço;
 Para

a

utilização

do

Salão

Arezzo,

será

contratação de um número mínimo de 50 pessoas;
 A utilização do espaço finda-se às 02h30;

necessária

a

