Crepe opção l
Coquetel volante:
 02 (dois) tipos de pasta com torradas
MESA DE CREPES:
Salgados:







Napolitano (queijo, presunto, tomate, e orégano)
Frango com catupiry
Escarola com bacon
Creme de palmito
Ricota com espinafre
Strogonoff de carne

Acompanhamentos:



Molho ao sugo e molho branco
Salada verde (alface americana, alface crespa, tomate cereja e croutons)

Doces:






Banana com leite condensado
Chocolate
Romeu e Julieta
Doce de leite
Calda de chocolate

Bebidas:





Refrigerantes de primeira linha (normais e zero)
Água com e sem gás
03 (três) tipos de sucos (limão com manjericão / abacaxi com hortelã / laranja
com gengibre)
Bebidas alcoólicas por contado cliente. O Buffet se encarrega de gelar e servir.

MESA DE ENCERRAMENTO:





Café
Petit-fours
Mini balas de menta ou café

Crepe Opção II - Coquetel seguido de crepe
Coquetel volante:










Canapés de queijo quente
Canapés de azeitonas pretas
Coxinha de creme
Bolinho de bacalhau
Bolinho de milho verde com provolone
Risole de presunto e queijo
Bolinha de queijo
Empada de frango
Pastel de forno de palmito

MESA DE CREPES:
Salgados:









Napolitano (queijo, presunto, tomate, e orégano)
Frango com catupiry
Quatro queijos
Escarola com bacon
Camarão
Palmito
Carne seca com requeijão
Marguerita (queijo, manjericão e parmesão)

Acompanhamentos:




Molho ao sugo, molho branco e molho rose
Salada verde (alface americana, alface crespa, tomate seco e manga)
Light (acelga, alface, peito de peru e croutons)

Doces:






Banana com leite condensado
Chocolate
Romeu e Julieta
Doce de leite
Calda de chocolate

Bolo: Escolher uma opção de massa e de recheio). Massa branca ou de chocolate


Recheios: ganache de chocolate meio amargo com geléia de framboesa/
abacaxi com doce de ameixa / pêssego com creme holandês / frutas /
maracujá com chocolate / brigadeiro / nozes / prestígio com chocolate /
crocante / mouse de maracujá / mouse de chocolate / mouse de limão com
raspas de limão siciliano / sensação / mouse de doce de leite/ brigadeiro com
damasco/ Avelã / brigadeiro brando com morango / creme de chocolate com
geléia de morango / strogonoff de abacaxi.

DOCES:
Brigadeiro tradicional / Beijinho / Uva encapadas / Olho de sogra / Dois amores /
Bombom prestigio .

Bebidas:





Refrigerantes de primeira linha (normais e zero)
Água com e sem gás
03 (três) tipos de sucos (limão com manjericão /abacaxi com hortelã / laranja
com gengibre)
Bebidas alcoólicas por conta do cliente. O Buffet se encarrega de gelar e servir.

MESA DE ENCERRAMENTO:





Café
Petit-fours
Mini balas de menta ou café

