


É hora de comemorar, pois tem festa 
linda chegando por ai !

Queremos transformar este 
momento em um dia especial cheio de 
alegria.

Preparamos uma proposta 
personalizada, divertida e cheia de 
afeto, para que este dia tão especial, 
fique marcado com muito carinho, 
para familiares e amigos.



ESTRUTURA

• Duração de 4 horas
• Salão climatizado com ar condicionado
• TV para exibir fotos e vídeos
• Som ambiente
• Acesso para portador de 

necessidades especiais
• Teto catedral com iluminação natural
• Capacidade para 250 convidados



DECORAÇÃO

Painel decorativo tema desejado
Mesa para bolo e doces
Bolo fake
Louças para doces
Vaso e flores permanentes
Mesa de café com bombons na 
saída



ESPAÇOS
• Brinquedão 
• Fraldário completo
• Fliperama
• Cama elástica
• Campo de futebol
• Multijogos
• Piscina de bolinha
• Air game
• Basquete eletrônico
• Área baby 
• Mesa de oficinas



EQUIPE
• Coordenador de festa
• Recepcionista
• Monitores
• Garçons (1 a cada 20 convidados)
• Equipe de cozinha
• Equipe de limpeza
• Porteiro



Cardápio
• 05 Doces  por convidado
• 01 Bolo de corte sabor a escolher ou
uma sobremesa
• Buffet: salgados diversos a vontade
• Bebidas: suco, água mineral e refrigerante
• Cerveja Original (caso deseje trocar

a marca da cerveja, consultar valores 
a serem pagos da diferença). Uma

Garrafa por cada convidado pagante.



CORTESIA

• Cortesia para crianças até 5 anos e 11 
meses, acompanhadas de um adulto.

• Cortesia para 5% dos convidados
• Cortesia arranjo de mesa baixo flores 

naturais da estação.
• Prato quente ( massa dois molhos)
Caso opte por salgados.
 



HORÁRIO
• Nosso horário de funcionamento para 

festas é de 8h às 0:00
• Fazemos apenas uma festa por dia!
• Fazemos apenas uma festa por dia, 

então o horário destinado a 
• Festa de 5h pode ser encaixado, 

dentro deste período de horário 
pagando excedente de hora.

• Valores de música ao vivo, coquetéis, 
são cobrados a parte.

• Comida de buteco, ou almoço/jantar
Consultar valores a parte.


