Espaço e Buffet Lê Monge

Menu Pizza Lê Monge
Coquetel (todas as opções descritas)
Canapés com patê de azeitona
Cenoura
Ervas finas e berinjela
Salgadinhos
Fritos:
Quibe
Coxinha
Bolinho de queijo
Croquete carne
Croquete de frango
Bolinho de bacalhau
Rissoles de queijo e presunto
Rissoles de calabresa
Assados (todas as opções descritas):
Folheados
Crocante de frango
Brosqueta de berinjela
Tortellete de bacalhau
Almoço ou Jantar (Escolha de 08 sabores de pizza salgadas e 03 sabores de pizza doces)
Salgadas:
Abobrinha
Mussarela
Abobrinha refogada no azeite e parmesão
À grega (Presunto, palmito, pimentão, ervilha coberta com mussarela)
À moda (Peito de peru, escarola, cebola,coberta com mussarela)
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Alho (Alho frito ao ponto salpicado com queijo parmesão, rodelas de tomate)
Alho poro (Mussarela, alho poro e tomate cereja)
Atum (Atum, cebola e azeitonas pretas)
Atum especial (Atum, chapignon, cebola coberta com catupiry e azeitonas pretas)
Baiana (Calabresa moída, pimenta calabresa, coberta com mussarela)
Bauru (Presunto com mussarela e rodelas de tomate)
Brasileira (Atum, palmito, ovos, cebola, coberta com mussarela)
Brocolis (Mussarela, brocolis e calabresa)
Calabresa (calabresa, cebola e azeitonas pretas)
Caipira (frango, milho com catupiry)
Catupiry
Champignon
Mussarela e chapignon, couve
Mussarela e couve refogada ao azeite e alho
Escarola (escarola ao alho e oleo coberta com mussarela, salpicado de bacon)
Frango (frango com catupiry)
Hotdog (salsicha, catupiry e batata palha)
Lombinho (lombo coberto com catupiry e milho)
Marguerita (mussarela , tomate e manjericão)
Mariana (presunto, palmito, milho verde, champignon, coberta com mussarela)
Mussarela
Napolitana
Mussarela, fatias de tomate e parmesão
Palmito (mussarela e palmito)
Peperoni (mussarela e peperoni)
Peru (peito de peru coberto com catupiry)
Portuguesa (presunto, ovos, cebola, cobertos com mussarela e azeitonas pretas)
Primavera (atum,escarola,parmesão,salpicada de mussarela)
Dois queijos (mussarela com catupiry)
Quatro queijos (mussarela, catupiry, parmesão e gorgonzola)
Rucula c/tomate seco (mussarela, rucula e tomate seco)
Siciliana (mussarela, chapignon e bacon)
Pizzas doces
Banana
Banana, açucar e canela
Brigadeiro
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Chocolate e granulado
M&m's
Chocolate e m&m's
Morango
Chocolate com morango ( estação)
Nutela
Nutela com banana
Prestigio
Chocolate com coco ralado
Romeu e julieta
Mussarela com goiabada
Buffet de saladas (escolher 03 opções)
Salada à la dias (alface americana, crespa e roxa com molho barbecue e batata palha).
Salada de rúcula com tomate cereja e parmesão ralado.
Salada de maionese
Vinagrete de repolho com uvas passa
Salada de cenoura e beterraba (juliete)
Salada de acelga
Bebidas
Água natural
Sucos de frutas (laranja,uva),
Refrigerante (linha coca cola e antarctica)
Coquetéis de frutas (maracujá, coco e pêssego)
Bolo (escolher o sabor)
Servido com sorvete de creme
Doces (para ser servidos aos convidados)
Brigadeiro
Trufa de uva
Beijinho
Doce de abacaxi
Moranguinho
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Mesa de café
Café
Petit fours
Pão de queijo
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