
BRINCADEIRAS INCLUSAS NA FESTA:

Brinquedão com cama elástica, piscina de bolinhas

e 2 escorregadores

Arvorismo com 2 pontes, 1 túnel e tirolesa

Piso interativo

Área baby

Mezanino com: Kinect, quadrinha de futebol,

arara de fantasias, desenhos para colorir, etc.

OPCIONAIS DE ATIVIDADES E ALIMENTAÇÃO:

Você poderá contratar:

Mesa personalizada, decoração com balões de hélio,

opcionais de alimentação, mesas de guloseimas ou

carrinho de sorvete: consulte-nos!

Pacote mínimo de 50 convidados

São pagantes: adultos e crianças a partir de 5 anos.

Aos domingos fazemos brunch e festa de 5 horas.

Pagamento parcelado com cheque até 1 semana antes da festa

ESTA FESTA INCLUI:

Mesa decorada convencional para o parabéns.

Prato quente servido em buffet.

Recreação para as crianças.

Entradinhas, sobremesas e muitas opções saudáveis.

Sucos naturais e cerveja à vontade.

Piquenique para as crianças.

Uso do gerador em caso de falta de energia.

E, é claro, salgados, lanchinhos, doces, bolo e 

arco de balões, que não podem ficar de fora!
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PIQUENIQUE

1. Polenguinho

2. Uma opção de bebida individual (Toddy, 

suco ou Yakult)

3. Milho cozido, batata smiles, mini 

cheeseburger, mini hot-dog, pipoca.

4. Gelatina

BOLO  (escolher 01 opção)

     1. Brigadeiro.

     2. Brigadeiro misto com marshmallow.

     3. Doce de leite com marshmallow.

     4. Coco com baba de moça e marshmallow.

     5. Recheio de mousse de limão com 

       marshmallow e raspas de limão.

     6. Recheio de mousse de maracujá e 

       brigadeiro, cobertura de marshmallow.

     7. Bolo branco com brigadeiro e doce de 

       leite, cobertura de marshmallow.

     8. Bolo chocolate com recheio de leite 

       condensado e cobertura de marshmallow.

     9. Bolo chocolate com brigadeiro rosa.

     10. Nozes com doce de leite e cobertura de

         marshmallow.

 

DOCES  (Inclui todas as opções)

1. Beijinho

2. Brigadeiro

3. Brigadeiro rosa (tipo bicho de pé)

4. Mesclado preto e branco

5. Mesclado branco e rosa

6. Chumbinho

7. Doce de uva

8. Nozes

9. Doce de paçoca

SOBREMESAS  (Escolher 01 de cada item)

1. Mousse de maracujá ou salada de frutas.

2. Espeto de marshmallow com

calda de chocolate, merengue de

chocolate ou de morango (sazonal).

3. Gelatina ou algodão doce.

FINALMENTES

Expresso com mini churros de doce de leite

BEBIDAS

Refrigerante, água mineral, cerveja

em lata, 2 tipos de sucos de frutas.

COQUETEL  (Inclui 3 itens; pode variar)

1. Espeto caprese (mussarela bolinha, tomate 

pera e manjericão)

2. Caldinho de mandioquinha ou

    Palitos de legumes (verão)

3. Biscoito de polvilho

SALGADOS  (Inclui todas as opções)

1. Bolinha de queijo

2. Coxinha e coxinha com requeijão

3. Croquete de bacalhau

4. Croquete de carne

5. Kibe

6. Croquete de mandioquinha com queijo

7. Bolinha de cenoura com roquefort

8. Rissole de palmito

9. Folhado de champignon

10. Enrolado de salsicha

11. Esfiha de carne

12. Esfiha de escarola com ricota

13. Pastel de forno de camarão

14. Folhado de quatro queijos

15. Mini quiche de peru

LANCHES  (Inclui todas as opções)

1. Pão de queijo

2. Pão de batata

3. Milho cozido (sazonal)

4. Mini pizza

5. Mini hot dog

6. Mini cheeseburger

7. Pipoca

BUFFET

1. Salada verde

2. Salada de tomate cereja, azeitonas pretas,     

    queijo branco, pepino e cebola roxa,

    ou Salada de beringela, abobrinha,    

    pimentão e cebola roxa assados com 

    alecrim.

3. Prato quente:

    Ravioli de queijo e penne com molho de

    tomate e molho branco feitos na casa.

    Frango (strogonoff ou molho mostarda), 

    arroz e batata palha.

    Peito de frango assado com recheio de

    espinafre, arroz e purê de mandioquinha.

4. Papinha para bebês (quando solicitado)

Temos opcionais de filé mignon, tortas e 

quiches, sushi, temakis. Consulte-nos!
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Rua Fradique Coutinho, 688   
Vila Madalena      São Paulo   
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Inclui mesa decorada tradicional.

Consulte-nos sobre mesa personalizada!
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