Buffet Família Reis

Delicioso Cardápio de
Churrasco
Entradas
Canapês diversos (barquinhos de massa folhada e torradinhas recheadas com patês especiais:
frango, atum, azeitona, caponata de berinjela, escolher 2 sabores);
Batata recheada com bacon e lascas de mussarela;
Salgados fritos na hora, (escolher até 4 opções), coxinha, quibe, rissoles de presunto/queijo/carne,
bolinha de queijo/carne seca/milho/escarola/calabresa;
Salgados assados: (Escolher até duas opções), Esfiha de frango com catupiry Esfiha de calabresa
Esfiha de carne Enroladinho de salsicha;
Dadinho de tapioca servido com molhinhos: geleia de pimenta e maionese verde.
Guarnição
Arroz branco
Arroz à grega
Arroz com lentilha
Arroz com brócolis
Golden Poteto ao perfume de alecrim;
Batata Sauté
Saladas
Acoty Garden: Alface americana pepino japonês, azeitonas pretas tomate, cebola roxa, cubinhos de
mussarela;
Salada Ituana: trio de alface, tomate, pepino japonês, palmito, presunto, mussarela, legumes
cozidos, ovos e cebola;
Caesar Salad: Alface americana,queijo mussarela, bacon, crótons;
Chicken Caesar Salad: Alface americana, queijo mussarela, bacon, crótons, tiras de filé de frango
grelhado;
Salada Campestre: Alface lisa, tomate em tiras, cenoura ralada, palmito, batata palha;
Mix de saladas verdes: (opção de servir na taça), alface americana, alface crespa, agrião e rúcula;
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Salada tropical: rúcula, agrião, manga, bacon em tiras e queijo fresco;
Salada italiana: alface crespa, alface americana, ovo de codorna, tomate cereja, tiras de pimentão e
queijo muçarela;
Antepasto de berinjela: berinjela, pimentão colorido, cebola, azeitona verde;
Maionese
Vinagrete
Principal
Cortes selecionados de picanha, maminha e alcatra (peça de alcatra) ou contra filé, linguiça fatiada
(Aurora, Sadia, Perdigão ou Seara) e frango.
Farofa Rica
Farofa Rica, Farinha enriquecida com feijão de corda, cubinhos de bacon e cubinhos de linguiça
calabresa;
Farofa Surpresa, Farinha enriquecida com batata palha, cenoura, cubinhos de bacon e cubinhos de
linguiça calabresa.
Bebidas
Água aromatizada, Água mineral
Refrigerante de 1ª linha (escolher até 3 sabores), Coca cola, Fanta Laranja/Uva, Soda Antártica,
Guaraná Antártica, Refrigerante Diet ou Light;
Suco
Finalização
Café servido em samovar de prata, xícaras de porcelana, biscoitos e balas finas
Cortesia
Taças de vidro e champagne para o brinde dos noivos.
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