
EVENTOS EMPRESARIAIS

Coffee Break - Cardápio  I 

Salgados
(5 variedades, 1 unidade por pessoa)
Pão de queijo
Enroladinho de vina
Enroladinho de calabresa
Pão de batata com catupiry
Esfirra de carne
Mini sanduiche (pão francês ou de leite)

Doces
(2 variedades, 1 unidade por pessoa)
Mini sonho de creme
Bolo de chocolate, cenoura, milho ou laranja
Carolina de doce de leite

Bebidas
Suco e Refrigerante (300 ml por pessoa).

Materiais
Pratos descartáveis para os produtos, copos e
guardanapos descartáveis.

Não incluso
Café: 25,00
Leite: 25,00 – a garrafa
Toalha: 15,00 – a unidade
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Coffee Break - Cardápio  II 

Salgados
(6 variedades, 1 unidade por pessoa)
Mini sanduiche (pão de leite ou cenoura com
Mussarela, Presunto e Alface)
Escondidinho de carne seca com requeijão cremoso 
na massa flora
Pão pizza (queijo e presunto, napolitana, frango ou 
vegetariana)
Mini doguinho 
Palito folhado (parmesão ou gergelim)
Pão de queijo ou enroladinho (frango ou carne c/ 
requeijão)
Pão de batata com catupiry
Dinamarquês de salame
Mini bauru de forno
Enroladinho (calabresa ou carne)
Esfirra (carne ou frango com milho verde)
Tartelette (Atum ou Legumes)
Bolinha de queijo, Quibe, Risoles de carne ou Coxinha
Pastel integral de ricota 

Doces
(3 variedades, 1 unidade por pessoa)
Frutas (picadas ou salada de frutas)
Mini sonho (doce de leite ou goiabada)
Muffins (chocolate com doce de leite, coco com creme russo 
ou cenoura)
Brioche (goiabada, doce de leite ou creme)
Chineque (coco, creme ou goiabada)
Pastel de vento (banana c/ canela, maçã c/ canela,
Romeu e Julieta)

Bebidas
Café, Leite, Suco e Refrigerante (300 ml por pessoa).

Materiais
Toalhas e flores para a mesa do cliente, copos e guardanapos 
descartáveis.
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Salgados
(7 variedades, 1 unidade por pessoa)
Mini sanduiche elegante (pão integral com rúcula e 
patê de tomate seco e queijo Minas)
Mini sanduiche (pão de leite com queijo, presunto e 
alface)
Mini sanduiche (pão ciabatta ou pão francês, com 
chester, mussarela e alface)
Mini cheese salada (frango ou carne)
Cestinha (chester ou ricota com nozes)
Mini Beirut de Peito de Peru 
Quibe assado recheado com requeijão 
Mini quiche (bacon ou 4 queijos)
Folhado (calabresa ou ricota com espinafre)
Empada (frango com requeijão ou Palmito)
Bolinha de queijo ou Risoles de Carne
Pão Pizza (tomate seco com Mussarela, Napolitana ou 
Presunto e Queijo)
Croissant (presunto e queijo, frango ou lombo com 
abacaxi)
Pastel assado integral de alho poro ou ricota com 
rúcula
Roseta de ricota com uvas passas
Pão de queijo
Tabua de frios (acompanha cesto de mini pães, geleia e 
manteiga)

Doces
(4 variedades, 1 unidade por pessoa)
Carolina (creme russo, Doce de leite ou Brigadeiro)
Rocambole (Chocolate, Amendoim ou Doce de Leite)
Trouxinha folhada (Coco ou Maçã) ou Mini churros (Creme 
ou Doce de leite)
Muffins (fubá com goiabada, coconut, pineaple ou chocola-
te).
Dois Amores, Cajuzinho, Brigadeiro ou Olho de Sogra
Frutas (picadas ou salada de frutas)
Muffins de laranja zero açúcar ou Muffins integral de banana

Bebidas
Café, Leite, Suco Purity, Refrigerante. (300 ml por pessoa).

Materiais
Toalha e Flores para mesa do Cliente, Copos de vidro, Xícaras 
de Porcelana (até 50 unidades, cortesia) e Guardanapos 
descartáveis.

Coffee Break - Cardápio  III 
(com opções zero açúcar e integral)



EVENTOS EMPRESARIAIS

Coffee Break - Cardápio  IV 
(com opções zero açúcar, integral e vegana)

Salgados
(8 variedades, 1 unidade por pessoa )
Mini cheese burguer
Mini sanduíche Croissant queijo prato, presunto e rúcula ou 
chester, mussarela e alface
Mini sanduíche Pão de Cenoura com Peito de Peru, Mussarela 
e Alface Americana
Sanduiche em metro (lombo, 4 queijos ou peito de peru)
Folhado (Ameixa com Bacon ou mussarela com tomate seco)
Empada (Frango com Requeijão ou Palmito) 
Cestinha Chester com Damasco, barquete de camarão ou 
salpicão de frango
Mini trança Peito de Peru com Molho Pesto
Mini pastel integral de alho poró ou ricota com nozes
Mini Quiche (champignon ou Frango com Espinafre)
Esfirra (Bacon com milho, carne ou Frango com Passas)
Cata vento de carne seca com Abóbora
Bolinha de Queijo, croquete de camarão ou Risoles de 
Palmito
Croissant de lombo defumado com abacaxi
Lanchinho marroquino integral
Pão de queijo recheado com requeijão ou cheddar
Tábua de Frios (acompanha cesto de mini pães, geleia e 
manteiga)
Mini sanduiche integral c/ pasta de grão de bico (veg)
Mini sanduiche, pão francês com caponata de berinjela (veg)

Doces
(4 variedades, 1 unidade por pessoa)
Mini sonho (Creme russo, Chocolate, Goiabada, ou Doce de leite)
Carolina Doce de leite ou Creme
Mini brownie com calda de chocolate (opção somente para 
atendimento depois das 10:00h)
Pastel de Belém, Mini Churros ou Brioche com creme
Muffins (Nega maluca c/ doce de leite, brigadeiro ou creme com 
abacaxi)
Tartelete de limão, Banana, Goiabada ou Nozes
Mini Cheese cake zero açúcar com geleia de frutas vermelhas
Muffins zero açúcar de fubá, seco ou com cobertura de chocolate
Salada de frutas – Acompanha Iogurte, Granola.
Pastel de vento: Banana c/ canela, maça c/ canela ou goiabada 
(veg)

Bebidas
Café, Leite, Chocolate em pó, Suco Purity, Refrigerante (300 ml 
por pessoa).

Materiais
Toalha e Flores para mesa do cliente, Copos de vidro, Xícaras de 
Porcelana (até 50 unidades, cortesia) e guardanapos, pratinhos e 
garfinhos descartáveis.
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Coffee Break - Cardápio  V 
(com opções zero açúcar, integral e vegana)

Salgados
(10 variedades, 1 unidade por pessoa)
Mini beirut com peito de peru
Mini sanduiche elegante, Pão de ervas finas c/ patê de azeitona 
preta e agrião
Mini sanduiche, Croissant c/ chester, Queijo prato, Alface 
americana
Canoles c/ presunto (salgado frito, c/ massa de pastel)
Quiche (Champignon, espinafre, rúcula ou 4 Queijo)
Empadão de frango ou Palmito
Escondidinho de aipim c/ carne seca
Barquete (Salpicão ou Palmito)
Torta de legumes
Cata vento folhado de carne seca c/ abobora
Torta integral de legumes
Manta de Mussarela, Presunto e Folhas verdes
Semi folhado (atum, carne, frango ou tomate seco com rúcula)
Hamburguinho (pão de leite recheado c/ hambúrguer)
Pão pizza de queijo e presunto ou pãozinho saboroso
Enroladinho Ricota c/ ervas finas
Sfogliatelli de carne 
Empanada de frango com milho e cheddar ou atum com 
azeitona preta
Salada de Frango ou Atum
Esfirra aberta (Frango c/ catupiry ou Tomate seco c/ Rúcula)
Tábua de frios (acompanha cestas de mini pães, geleia e 

manteiga)
Mini sanduiche integral c/ pasta de grão de bico (veg)
Mini sanduiche com caponata de berinjela (veg)

Doces
(4 variedades, 1 unidade por pessoa)
Rosca espanhola ou Brownie c/ calda de chocolate quente
Banana caramelada ou mousse de (chocolate, morango ou 
maracujá)
Brigadeiro ou Bombom (coco, cereja ou damasco)
Torta (Requeijão, sucesso ou Limão)
Salada de frutas
Pastel de vento: Banana c/ canela, maça c/ canela ou goiaba-
da (veg)

Bebidas
Café, Suco e Refrigerante (300 ml por pessoa).

Materiais
Toalha e flores para a mesa do Buffet, copos de vidro, (até 50 
unidades, cortesia) copinhos de isopor, pratinhos de porcela-
na e garfinho de inox.               
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Notas:
* Temos opções sem lactose – favor consultar

*Atendimento por 40 min. Para eventos acima de 30 pessoas, sob consulta.

*Para alguns cardápios, será necessário contratação de garçons

*Em todos os cardápios estão inclusos: Açúcar, Adoçante, Mexedores, Guardanapos.

* Alguns produtos precisam de consulta antes da escolha.

*Os cardápios apresentados acima são válidos para atendimento a partir das 08:00h AM. Em caso de eventos 

com necessidade de início antes deste horário, favor consultar nosso cardápio disponível.

*Disponibilizamos (a partir do cardápio 3) Copos de Vidro e Xícaras de Porcelana para até 50 pessoas, acima 

disto, acrescentamos R$ 1,00 por item (copo, xícara, pratinho de porcelana, garfinho de inox).

*Atendemos eventos a partir de 20 pessoas/A formalização do pedido de evento, só será efetivada após o 

preenchimento da ficha de contratação.

*Será cobrado reposição de material quebrado ou extraviado

* Taxa de entrega: Depende do local/Forma de pagamento a combinar.


