BOTECO EM CASA
BOTEQUIM

BOTECÃO

BOTECO DO MANÉ

acepipes

acepipes

acepipes

azeitona • picles
• amendoim

caldinho

azeitona • picles
• amendoim
• cubinhos de mussarela

porções

feijão com salsinha
e bacon

caldo verde com linguiça
portuguesa e couve

porções

pastéis

• mini kibe
• bolinha de queijo
• bolinho de aipim
com carne seca
• batata frita
• mini croquetes

porções

mini sanduíche

• pizza • queijo

• camarão • queijo

cumbuquinha

casquinha de siri
sanduíche

caldinho

feijão com salsinha
e bacon
• mini kibe
• bolinha de queijo
• bolinho de aipim
com carne seca
• batata frita
• linguiça calabresa

pastéis

• carne • queijo
• buraco quente

(deliciosa carne moída com
molho especial)

sobremesas

• brigadeiro de copinho
• mini-churros recheados
com doce de leite ou
chocolate

• Creme de batata
com carne moída e queijo

sanduíche

• calabresa com vinagrete

azeitona • amendoim
• salame com orégano
• cubinhos de mussarela

caldinho

• torpedo de siri
• bolinho de camarão
• bolinho de peixe
• batata frita
• calabresa
• batatinhas temperadas

pastéis

• pernil assado

escondidinho

sobremesas

bebidas

• mousse de maracujá
• mini-churros recheados
com doce de leite
ou chocolate

• creme de mandioquinha
com camarão

(coca-cola e guaraná antarctica)

bebidas

• mousse de maracujá
• mini-churros recheados
com doce de leite
ou chocolate

• água • refrigerante
normal e light

• água • refrigerante
normal e light

Valor por pessoa: R$ 70,00

Crianças de 4 a 9 anos pagam 50%
e menores de 3 anos são isentas

(coca-cola e guaraná antarctica)

Valor por pessoa: R$ 85,00

Crianças de 4 a 9 anos pagam 50%
e menores de 3 anos são isentas

sobremesas

bebidas

• água • refrigerante
normal e light

(coca-cola e guaraná antarctica)

Valor por pessoa: R$ 95,00

Crianças de 4 a 9 anos pagam 50%
e menores de 3 anos são isentas

Contratação mínima de 30 pessoas
* Valores sujeitos à alterações sem prévio aviso.

Tem mais!

BOTECO EM CASA

Opções adicionais
balcão de drinks
• média de 3 frutas frescas da estação
• cachaça ouro, saquê e vodka Skyy
Valor por pessoa: R$ 30,00
Barman: R$ 150,00

(recomendamos 1 barman para cada 30 pessoas)

chopp
Brahma • Heineken • Eisenbahn
(valor sob consulta)

garçon e/ou copeira

brindes
Molho de pimenta
com rótulo personalizado
R$ 8,00 unidade
Kit de molhos de pimenta
+ mini cachaça
com rótulos personalizados
R$ 15,00 unidade

R$ 150,00 ( período de 4 horas)
(recomendamos 1 profissional para cada 30 pessoas)

• Necessário informar o número de convidados no ato da reserva,
a alteração no número de convidados deve ser informada com 48 horas de antecedência.
• Garantimos o serviço para até 10% a mais de convidados.
• Convidados excedentes serão cobrados ao término do evento.
• Necessitamos de geladeira, fogão (com forno ou microondas)
e ponto de energia 220 V na cozinha/local do evento.
• Itens quebrados ou danificados durante o evento
serão cobrados no término do evento (itens sob consulta).
Só trabalhamos com produtos de 1º linha e excelência no atendimento,
realizado pelo período de 4 horas.
O pagamento é feito 50% no ato da confirmação para reserva da data
e 50% no término do evento (dinheiro ou cheque).
* Valores sujeitos à alterações sem prévio aviso.

