
 

 

 Menu 1 
 

WELCOME DRINK – Coquetel de frutas sem álcool 
Entradas: Mini pastéis (carne e camarão com requeijão cremoso) e bolinha de carne 

de sol e peixe. 
Pratos Principais / Seus convidados podem escolher uma das opções no dia do 

evento: 
Opção 1 – Filé Mignon Grelhado. Acompanha Salada, arroz branco, batatas fritas e 

farofa, ou 
Opção 2 – Sirigado ao Urucum. Filé de Sirigado empanado, servido ao molho de 

Urucum gratinado, acompanha arroz branco 
Opção 3 – Penne: Escolher 1 opção de Molho (Alho e Óleo ou Bolognesa). 

Sobremesa: Pudim de leite ou Mousse de Chocolate. 
Bebidas: Um refrigerante lata (350 ml) ou uma água (garrafa com 500 ml) ou um copo de 

suco feito de polpa de frutas (300 ml) por pessoa. 
Café Expresso: Um café expresso por pessoa. 

Parque Aquático e piscinas: Uma pulseira para acesso por pessoa. 
 
 
 

 Menu 2 
 

WELCOME DRINK – Coquetel de frutas sem álcool 
Entradas: Patinha de Caranguejo e Isca de peixe. 

Pratos Principais / Seus convidados podem escolher no dia do evento: 
Opção 1 – Filé à Francesa, Acompanha pimentão, cebola, presunto, batata palha. Arroz à 

Grega, Salada e 
farofa. 

Opção 2 - Sirigado à Delícia, Sirigado grelhado ao molho branco, banana gratinada e 
arroz branco ou 

Opção 3 - Rondelle:  Escolher 1 opção de Molho (04 queijos ou Rosé com Camarões). 
Sobremesa: Pastel de Belém ou Mousse de Maracujá 

Inclui: Um refrigerante lata (350 ml) ou uma água (garrafa com 500 ml) ou um copo de 
suco feito de polpa de frutas (300 ml) por pessoa. 
Café Expresso: Um café expresso por pessoa. 

Parque Aquático e piscinas: Uma pulseira para acesso por pessoa. 
 
 
 

 Menu 3 
 

WELCOME DRINK – Coquetel de frutas sem álcool 
Entradas: Lula Milanesa e bolinho de bacalhau 

Pratos Principais / Seus convidados podem escolher no dia do evento: 
Opção 1 - Picanha Grelhada, Acompanha Arroz Biro Biro, Batata Souté, Salada Verde e 

Farofa, ou 
Opção 2 – Salmão à Belle Meuniere, Filé de Salmão com camarão. Acompanha Arroz 

com brócolis, champignon, alcaparras e Salada. 
Opção 3 – Lagosta Thermidor, Filé de Lagosta ao molho de mostarda, acompanha 

arroz com castanhas e salada. 
Sobremesa: Petit Gateau ou Crepe Souzette 

Inclui: Um refrigerante lata (350 ml) ,ou uma água (garrafa com 500 ml) ou um copo de 
suco feito de polpa de frutas (300 ml) por pessoa. 
Café Expresso: Um café expresso por pessoa. 

Parque Aquático e piscinas: Uma pulseira para acesso por pessoa. 

 


