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Av. Albino José Barbosa de Oliveira 1240  - Barão Geraldo – Campinas SP 
 

 Data:        25/09/2014 

 Período:        das 20:00 às 23:00  

 Quantidade:       20/50 pax 

Acomodação:      mesanino 

VALOR POR PESSOA: R$  79,00 

 

 

PETISCOS 

Coxinha de galinha cremosa 
Polpetinha de carne com molho barbecue 
Pastel de carne e queijo 
Brusqueta de berinjela e tomate ao parmesão 
Batata frita ao parmesão 
Calabresa artesanal acebolada 
Empanadinhos de frango ao molho picante 
Prato de frios e queijos 
Sanduichinho frio de queijos, tomate, tapenade e rúcula  
Baguete com rosbife, tomate, cebola e queijo prato 
Patê de parmesão e cebolinha servido com torradas 
Tarteletes de legumes com queijo 

 
BEBIDAS 
 
Cerveja Heineken 
Caipirinhas (cachaça, vodka, rum e sake) de limão, tangerina com maracujá e frutas vermelhas 
Refrigerantes 
Água 
 
 
PREÇO BUFFET 
 
R$ 64,00 por pessoa 
 
COUVERT ARTÍSTICO 
 
R$ 15,00 por pessoa (show Ieda Cruz – música brasileira) 
 

TOTAL 

R$ 79,00 por pessoa 
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Condições da proposta: 
 

 Os preços acima só poderão ser praticados para grupo fechado de 20/50 pessoas com serviço das 20:00 às 
23:00, 3h de atendimento. Para outro quantitativo, favor consultar novos preços e condições. 

 Incluso taxa de serviço. 

 Formas de pagamento: no ato em dinheiro, cartões de crédito e débito ou transferência bancária. 

 Itens extras não inclusos neste orçamento correrão por conta do contratante. 

 Em caso de opção pela área interna e permanência após às 21:00, será cobrado couvert artístico relativo à 
atração artística programada para o dia. 

 Positivação da reserva sujeita à disponibilidade de espaço nos diferentes ambientes da casa na data da 
confirmação. 

 A confirmação do evento e do número de participantes bem como o eventual cancelamento do evento deverão 
ser feitos até 07 dias antes do evento sem prejuízo de qualquer natureza para as partes. 

 Em caso de presença menor de convidados no dia do evento, o pagamento obrigatoriamente dar-se-á sobre a 
quantidade de pessoas contratada. Já no caso de excedente de convidados em relação à quantidade contratada, 
será incluída na fatura o número a maior de participantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


