FESTA ALMOÇO
ESTRUTURA
●
●
●
●

Duração de 04 horas (mais meia hora antes e depois)
Salão climatizado com ar condicionado
TV para exibição de fotos e vídeos clips
Acesso para portador de necessidades especiais

DECORAÇÃO
●
●
●
●
●
●

Painel sublimado (impresso com tema da festa)
Mesa principal até 4 metros
Bolo Cenográfico
Arco de balões no painel
Enfeite de mesa da casa
Mesa (até 20 itens, suporte para doces, louças, decorativos referentes ao
tema)
● Arranjos de flores permanentes (02 peças 20cm de diâmetro)
ESPAÇOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trocador
Games
Fliperama
Brinquedão para crianças
Cama Elástica
Piscina de bolinha com escorregador
Aer game
Basquete eletrônico
Área baby

EQUIPE DE PROFISSIONAIS
●
●
●
●
●
●
●

Coordenador de festa
Recepcionista
Monitores
Garçons
Equipe de cozinha
Equipe de limpeza
Porteiro
ALIMENTAÇÃO
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Entrada Cantinho Mineiro
▪
▪
▪
▪
▪

Batata Frita
Mandioca
Linguiça Calabresa
Pão de Queijo
Iscas de Pernil

Sugestão de cardápios:
CARDÁPIO 1
Fricassê de frango
Lagarto assado
Arroz branco, ou ao alho
Farofa
Massa com 02 molhos
Salada Tropical

●
●
●
●

CARDÁPIO 2
Lombo recheado ao molho
Cortes de frango
Arroz branco, ou ao alho
Batata souté
Massa com 02 molhos
Salada Caprese

CARDÁPIO 3
Pernil assado
Strogonoff de frango
Arroz branco, ou ao alho
Mini batatas recheadas
Massa com 02 molhos
Salada Primavera

05 Doces por convidados
01 Bolo sabor a escolher ou uma sobremesa
Bebidas: suco, água mineral e refrigerante a vontade
Cerveja Original um garrafa 600 ml por convidado pagante

CORTESIAS
●
●
●
●
●
●

Cortesias para crianças até 05 anos e 11 meses
Cortesia de 5% para convidados excedentes
Cortesia para anfitrião
Convite virtual
Enfeites da mesa de convidados da casa
Uma caixa com doces, e bolo para o anfitrião

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento: sinal de 30% reserva da data e o restante até 30 dias da data da
festa via pix ou transferência bancária
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