
 

 

 

 

 

Cardápio Prata 
 

Almoço ou Jantar  
(Após a cerimônia) 
 
Bebidas (à vontade) 
*Refrigerantes (Primeira Linha). 

*Suco Natural (frutas da época). 
*Água Mineral. 
*Champanhe para brinde do casal 
(cortesia). 

 
Saladas 
*Salada Crocante (Pepino, maçã, rabanete, 
creme de leite). 
* Mix folhas verdes guarnecida de tomate 
seco 
Molhos: Rose e Alcaparras com mostarda. 

 

Guarnição 
*Arroz branco. 

 

Massa  
*Raviole. 

Molhos: Ao sugo ou Bechamel (escolher). 

 

Prato Principal  
*Lagarto ao molho madeira. 
*Strognoff de frango. 

 

 

Incluso no Cardápio: 
-Locação do Espaço c / mobiliário 
completo para cerimônia e festa. 

- Serviço do Buffet durante todo o 
evento (cardápio Prata). 

- Suíte para os noivos se arrumarem 
no dia do evento. 

- Dj para a Cerimônia. 

- Estacionamento (apenas Espaço Alpes 
Serrano). 
 

 

Bolo 
* Massa de pão de ló com recheios à 
escolha. 
 
Doces (7 opções) 
*Camafeu de nozes com Foundant. 

*Delícia dos Alpes (Damasco com 
chocolate). 

*Ouriço de Nutella. 

*Churros. 

*Brigadeiro. 

*Beijinho. 

*Bicho de Pé. 
 

Encerramento 
*Café. 

*Chá. 

*Petit Four. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de decoração NÃO estão 
inclusos nesse cardápio. 

Indicamos a empresa Cravo e 
Canella para decorar nossos 

espaços.  

A contratação dessa equipe é 
opcional quando contratado o 

Cardápio Prata ou Ouro. 



 

 

 

 

 
 

Cardápio Promocional Esmeralda 
Coquetel de Boas Vindas (Antes da Cerimônia) 
*Tortelletes folhados com pastas. 
*Folhados de queijo, azeitona, palmito. 
*Barquete dê salpicão e berinjela. 
*Torradas com Patês finos. 
*Refrigerantes e água. 

 

Almoço ou Jantar (Após a cerimônia) 
*Salgados: Coxinha, Risole misto, Pérola de 

queijo, mini Kibe recheado e Croquete de 
bacalhau. 

 
Bebidas (à vontade) 
*Refrigerantes (Primeira Linha). 

*Suco Natural (frutas da época). 
*Água Mineral. 
*Cerveja Skol. 
*Champanhe para brinde do casal (cortesia). 

 
Saladas 
*Salada Crocante (Pepino, maçã, rabanete, 

creme de leite). 
*Antepasto de berinjela. 
* Mix folhas verdes guarnecida de tomate seco 
Molhos: Rose e Alcaparras com mostarda. 

 

Guarnições (3 opções) 
*Arroz branco. 
*Arroz Primavera. 
*Batata Sauté. 

 

Massa (2 opções) 
*Penne ao molho sugo. 

*Raviole ao molho bechamel. 

 

 

Incluso no Pacote: 
- Locação do Espaço c / mobiliário 

completo para cerimônia e festa. 
- Serviço do Buffet durante todo o 

evento (cardápio Esmeralda). 
- Decoração Boho Chic  

*Empresa Cravo e Canella* 

(cerimônia, festa e area externa). 

  

 

 
Prato Principal (2 opções, sendo uma carne 
vermelha e uma branca) 
*Escalope Bovino ao molho madeira. 
*Filé de frango ao creme de ervas. 
*Fricassé de frango ao Curry. 
*Strognoff de carne ou frango. 
 

Bolo 
* Massa de pão de ló com recheios à escolha. 
Servido com sorvete de creme. 
 
Doces 
*Camafeu de nozes com Foundant 

*Delícia dos Alpes (Damasco com chocolate) 

*Ouriço de Nutella 

*Churros 

*Brigadeiro 

*Beijinho 

*Bicho de Pé 
 

Encerramento 
*Café. 

*Chá. 

*Petit Four. 

*Pudim de Leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dj para Cerimônia e Festa 

-Suíte para os noivos se arrumarem no 
dia do evento. 

- Estacionamento (apenas Espaço Alpes 
Serrano). 


