
 

 

                                  COFFE BREAK  

Coffe Break I : (14,90) por pessoa 

BEBIDAS: 

 -Café com e sem açúcar 

- Refrigerante comum e diet - coca cola e guaraná antártica   

- Água mineral  

GUARNIÇÕES 

- Pães de queijo 

- Petit fours variados (waffers, rosquinha de leite condensado, côco, nata, limão e 
pimentinha) 

- Bolo de Cenoura com cobertura de chocolate 

- Bolo Laranja 

- Bolo de limão  

Coffe Break II : (24,90) por pessoa 

BEBIDAS 

- Café com e sem açúcar 

- Refrigerante comum e diet - coca cola e guaraná antártica   

- Água mineral  

- Suco de Uva e Pêssego 

GUARNIÇÕES 

- Pães de queijo 

- Petit fours variados (waffers, rosquinhas de leite condensado, côco, nata, limão e 
pimentinha) 



 

 

- Mini sanduíche de presunto, queijo mussarela, patê no pão de batata 

- Mini sanduíche de blanquet de peru, alface, tomate, pasta de frango no pão 
francês com gergelim  

- Folhados de bacon com damasco 

- Trouxinha de frango com maracujá 

- Folhado de presunto 

- Profiteloris de ervas 

- Bolo Cenoura com cobertura de chocolate 

Coffe Break III : (34,90) por pessoa 

BEBIDAS 

- Café  

-Cappuccino 

-Leite achocolatado 

- Sucos de Uva e Pêssego  

- Refrigerante comum e diet - coca cola e guaraná antártica 

- Água mineral  

GUARNIÇÕES 

- Pães de queijo 

- Patê de frango 

-Patê de quatro queijos 

- Petit fours variados (waffers, rosquinha de leite condensado, côco, nata, limão e 
pimentinha) 

- Torradas 

- Bolo de cenoura com cobertura de chocolate 



 

 

- Bolo de laranja 

- Bolo de limão 

-Profiterolis de ervas recheada com patê de frango 

- Mini sanduíche de presunto, queijo mussarela, patê no pão de batata. 

- Mini sanduíche de blanquet de peru, alface, tomate, pasta de frango no pão 
francês com gergelim.  

- Croissants de presunto e queijo 

-Folhado de frango com damasco 

-Folhado de tomate seco com cheddar 

-Folhado de palmito com catupiry 

-Torta folhada de frango com catupiry 

-Torta doce de morango com chocolate branco 

-Frutas da época para decorar 

 

               Demais informações 

 

Material 
• Copos, bandejas, bandeja para garçom, forro de bandeja, 

guardanapos e demais peças de apoio e transporte. 

  

Equipe de Apoio 
• Garçons, Auxiliar de cozinha, Cozinheiro, Copeiro, Maitre e 

coordenador  

 *Material e Equipe de Apoio já inclusos no valor final do orçamento 

 


