
 

CARDÁPIO DE FESTA JUNINA (1) ITINERANTE  
PARA TE ATENDER NO LOCAL DE SUA PREFERÊNCIA 
 
CARDÁPIO SUGESTIVO PARA 100 CONVIDADOS (R$ 2.800,00) 

120 MINI DOG (Pão de Dog, Catchup, Salsicha, Milho, 
Ervilha, Purê e Batata Palha)  

120 PASTÉIS (Carne/Queijo)                                                                                                                                                        

100 MILHOS (No Pratinho)       

100 PORÇÕES DE POLENTA COM CARNE MOÍDA  

120 LANCHES DE PERNIL (Pão Francês Médio com 
Pernil desfiado, Maionese, Alface e Vinagrete)  

8K DE BATATA FRITA                                                                                                                                               

8 LITROS DE CALDINHO DE FEIJÃO COM 
ACOMPANHAMENTO (Pão, Torresminho E Queijo 
Mussarela Ralado) 

Cortesias de Sábado  

Pipoca e Algodão doce                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cortesias de Domingo a Sexta 

Pipoca e Algodão Doce 

2 Suqueiras (sem suco) 

1 Cento de Mini Churros  



 

ITENS PARA ACRESCENTAR OU ALTERAR SEU CARDÁPIO 
 

Lanches 

• Lanchinho Buraco Quente (pão francês médio com 
carne moída ao molho e queijo) 

 

• Lanchinho de Carne Louca (pão francês médio 
com lagarto desfiado, maionese    

 

 

 

Lanches na chapa 

• Lanchinho Mortadela (pão francês médio com 
Mortadela e Queijo Mussarela, maionese, Rúcula) 

 

• Lanchinho Calabresa (pão francês médio com 
Calabresa e Cebola, maionese, Alface) 

 

• Lanchinho de Linguiça (Pão francês médio com 
linguiça, queijo Mussarela vinagrete e rúcula) 

 



 

Bebidas Quente 

• Quentão o Litro  24,90  obs:(Mínimo 5 litros)   

 

• vinho quente o Litro 24,90 obs:(Mínimo 5 litros)  

 

Doces  

• Cural no potinho 100 ml  R$ 3,50 unidade 

 

• Canjica no potinho 100 ml  R$ 35,00 o litro  

 

• Arroz Doce no potinho 100 ml  R$ 35,00 o litro   

 

• Espetinho de chocolate R$ 6,00 Unidade 

 

• Maçã do Amor R$ 5,00 

 

• Mini churros (cento) R$ 60,00 

 

 



 

Buffet de 4 horas. 

Terá um acréscimo de R$ 10,00 por convidado se desejar 

acrescentar a bebida não alcoólicas  ( refrigerante linha coca 

cola , suco 2 sabores (caixinha) e agua mineral ) já com 

garçons , gelo e descartáveis incluídos. 

Trabalhamos sempre com duas barraquinhas para suporte aos 

seus convidados preparamos os alimentos todos na hora e 

servimos tudo quentinho aos seus convidados na mesa. 

Não cobramos por pessoas e sim pelos produtos descritos no 

cardápio, Indicamos que conte seus convidados a partir dos 5 

anos para que seu cardápio fique bem balanceado e bem 

servido  

Contando desta forma seus convidados serão muito bem 

servidos. 

Lembrando que nossos lanches não são petiscos e sim 

lanches de tamanhos médios. 

 

 

 

 

 

 



 

Formas de pagamento 

Sinal na assinatura do contrato e restante em 

depósitos bancários  Mensais até 5 dias antes da festa.  

 

Você quem se  programa com as datas e valores dos 

depósitos mensais até 5 dias antes da festa.  

 

5 dias antes da festa se houver valores a serem pagos 

você pode parcelar em seu cartão de crédito em até 12 

vezes no sistema do pag seguro com um acréscimo de 

2,99% A.M. 

 

Aceitamos também, os Cartões Alimentação                                                               

Sodexo, Alelo, Vr, Ticket  e Verocard 

(consultar Regras e condições)                                    

 

 

 


