
Manjerona



• Água mineral / água mineral c/ gás;
• Refrigerante normal / refrigerante diet;
• Suco de abacaxi com menta;
• Suco de melancia com gengibre.

Welcome drink (boas-vindas pré-cerimônia):

• Ilha de águas aromatizadas na cerimônia.



• Caponata de berinjela com castanha 
brasileira com creme de queijo;

• Torre de palmito com camarão e lemon 
pepper;

• Espetinhos caprese com pesto;
• Coalhada seca cremosa temperada;
• Cone de fillo com queijo de cabra, pesto e 

geleia de tomate;
• Mini cuscuz de palmito c/ coulis de palmito; 
• Brie amolecido com geleia de pimenta;
• Batatinhas com creme de queijo fundido;
• Quiche de tomate confitado c/ provolone;
• Frios variados com figos frescos 

caramelizados;
• Pães variados, torradas e placas de polvilho 

e foccacia.



| Serviço volante

• Dadinho de tapioca com melaço de cana;
• Cestinha fillo com creme de pupunha ao 

pesto genovese;
• Casquinha de siri gratinada;
• Pastel com queijo da Serra da Canastra, 

pupunha e mel de cachaça picante;
• Bruschetta de provolone c/ cogumelos;
• Coxinha de camarão com catupiry;
• Musseline de abóbora com carne seca e 

crispy de couve.





● Polenta mole ao ragu de costela;
● Bobózinho de camarão;
● Risotinho de frutos do mar;
● Agnolotti de mozzarella, limão siciliano
com molho rústico de tomate e manjericão;
● Moqueca de peixe.



|Escolher uma opção

● Ninho de suspiro com mousse de limão; 
● Tacinha de tiramissú com crocante de 

caramelo e calda de frutas vermelhas.



● Mini cheeseburguer artesanal com 
molho especial;

● Milkshake de Ovomaltine.



● Café;
● Chás; 
● 02 Licores; 
● Brigadeiro de café.



● Coordenador de eventos;
● Maitre, garçons, copeiras, cozinheiras e ajudantes de cozinha;
● Todo material necessário para realização do serviço de buffet (copos, 

pratos, talheres, guardanapos, réchauds de prata, estufa e etc.);
● O buffet não fornece mobiliário (mesas, cadeiras, toalhas, sofás e 

etc.).



● Valor do investimento do cardápio acima completo é de
Até 080 convidados R$ 230,00 
Até 200 convidados R$ 210,00
Até 300 convidados R$ 190,00
Orçamento válido para os anos de 2022/2023.

● O cardápio acima é sugestão do nosso chef. Caso algum item não fique 
de    acordo com seu paladar conseguimos fazer pequenas alterações.



Tatiana
Tel. (11) 94797-5978

tatiana@fiaccadori.com.br


