MENU INFANTIL
SALGADOS
•

Tostex queijo, tomate e orégano

•

Mini Cachorro quente com molho de tomate

•

Hamburguinho de soja com alface, tomate, mussarela e maionese de alho assado

•

Hambúrguer de carne com ketchup, picles e queijo cheddar

•

Sanduiche de carne louca no mini pão francês

•

Sanduíche com peito de peru, mussarela e tomate no pão francês

•

Empadinha de Frango ou Palmito

•

Pirulito de massa folhada (de presunto e queijo ou queijo)

•

Buraco Quente

•

Cachorrinho da Padoca

•

Pasteis de feira (queijo ou carne)

•

Batata frita no copinho

•

Mini pão de queijo

•

Milho na espiga

•

Pipoca salgada e doce

DOCES

•

Maçã do amor

•

Brigadeiro e Beijinho (ou de colher) – forma: 250 de cada / colher: 100 de cada

•

Brigadeiro de castanha do pará

•

Tostex de nutella com brioche

•

Mini Churros com doce de leite

•

Pudim de leite ninho na colherinha

•

Pudim de yogurte c/ frutas da estação

•

Sorvete de danoninho com coulis de morango

•

Bolo de Chocolate com Brigadeiro

•

Bolo de Coco Gelado

•

Bolo de Fubá com Goiabada

•

Gelatina coloridas (sabores variados)

•

Mini Sorvete na casquinha

•

Pirulitos de chocolate com confeitos coloridos

•

Pirulito de cookie

•

Mini Sundae

•

Mini mousse de Chocolate

Opcional: Pratinhos (servidos em cumbucas) – R$ 33,00 o prato/por adulto
Caso prefira escolher 2 pratinhos o valor é de R$ 55,00/por adulto

▪

Penne com molho de tomate e parmesão ralado

▪

Gravatinha com molho parmesão

▪

Mini PF, picadinho de filé, arroz integral, ovo de codorna e farofa de banana

▪

Estrogonofe de peito de frango, ou de filé com arroz e batata palha

▪

Massinha recheada de meia cura/ com molho de tomate caseiro

▪

Gravatinha c/ manteiga de limão e cogumelos

BEBIDAS:
Milk Shake de Ovo Maltini.
Milk Shake de Paçoca.
Chá Mate gelado com Limão.

