BARRACAS TRADICIONAIS
Mini Carne Louca
carne desfiada temperada com cebola, tomate, manjericão,
alho, salsinha e pimentão, servido no pão francês

R$ 400,00

Mini Dog

R$ 250,00

100 unidades

salsicha Perdigão, batata palha, ketchup, mostarda e maionese

100 unidades

Dog Grande

R$ 550,00

salsicha Perdigão, molho, milho, ervilha, batata palha, ketchup, mostarda e maionese

100 unidades

X-Burguer

R$ 600,00

pão, hambúrguer Sadia, queijo e condimentos

100 unidades

Pastel

R$ 400,00

• queijo • carne • pizza • frango • carne

c/queijo
• calabresa c/queijo • banana c/ canela e acúcar | Escolher 3 sabores salgados

100 unidades

Batata Frita ou Tiras de Frango

R$ 350,00

servidos em saquinhos de 14x25 cm

100 saquinhos

Crepe

R$ 300,00

• queijo • presunto

e queijo • salsicha e queijo • calabresa e queijo • frango com queijo
• queijo e azeitona • tomate seco e queijo • chocolate • goiabada

100 unidades

Crepe Premium

contratação mínima

• tomate

seco e champignon • 2 queijos (mussarella e gorgonzola)
• frango com polenghy • prestígio • filé mignon e queijo

R$ 75,00

15 unidades

Churrasquinho (espetinho)
• frango

R$ 600,00

• linguiça • mignon suíno • carne bovina

100 unidades

Mini Pizza

contratação mínima

alho e óleo • atum • calabresa • chester • frango
• legumes • marguerita • portuguesa • palmito • peperoni

R$ 350,00

•

100 unidades

Para evento com início após às 24h, consultar condições.
O preparo do pastel e da batata frita são realizados na cozinha do local.

* Valores sujeitos à alterações sem prévio aviso.

Tem mais!

BARRACAS TRADICIONAIS
Carrinho de Pipoca Vintage
até 300 unidades com sal saborizado - período de 4 horas

Carrinho de Algodão Doce Vintage

R$ 300,00

até 300 unidades - período de 4 horas

Chocolate com Frutas (Nestlé ou Garoto)
• morango • banana • marshmallow • waffer

R$ 300,00

| servido em pote com colher

R$ 480,00

100 unidades

Mesa de Guloseimas (12 itens)
• jujubas • marshmallow • pirulitos • balas
• bombons

sortidas • chicletes • confeti
sortidos • bis • batom ou tortuguita • paçoca • chup-chup • amendoim doce

R$ 350,00

BARRACAS JUNINAS E JULHINAS
Quentão (servido em copo térmico)

R$ 450,00

Pinhão

R$ 450,00

Doces Juninos (mesa decorada)

R$ 350,00

100 unidades
100 unidades

• suspiro • maria

mole • doce de abóbora • cocada • doce de amendoim • geléia • arrozito
• pé de moleque • paçoca • pingo de leite • dan top • pipoca doce

50 unidades
de cada item

Milho cozido no potinho

R$ 360,00

Canjica

R$ 420,00

Arroz Doce

R$ 420,00

Mini-Cuzcuz

100 unidades

100 unidades
100 unidades
100 unidades

Atum ou Sardinha
Camarão

R$ 384,00
R$ 480,00

Nossas Delícias podem ser preparadas
e servidas sem a utilização das barracas.
Cada barraquinha tem um funcionário uniformizado e todo material necessário
para o evento (necessitamos apenas de um ponto de energia). Contrato mínimo de 100 unidades
por barraca. Trabalhamos com produtos de 1º linha visando excelência no atendimento, que é realizado
pelo período de 4 horas. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cheque, sendo 50% no ato da
confirmação, para reserva da data, e 50% no término do evento.
* Valores sujeitos à alterações sem prévio aviso.

