Av. Mutinga 1582 sala 5 São Paulo – SP Tel: 3906347 / 981992063 site:
www.essencialleeventos.com.br

Orçamento para sábado (
100 pessoas –R$ 8.189,00
150 pessoas R$ 12.283,50
200 pessoas R$ 16.378,00
Atenção : para eventos na semana damos como cortesia 8% de desconto ou um salão em Pirituba com
capacidade até 200 pessoas ( promoção válida para fechamentos em 2017)
Entrada 25% e dez dias antes do evento 75% ou a combinar
CHEQUE – BOLETO OU CARTÃO DE CRÉDITO

CARDÁPIO ESSENCIALLE CASAMENTOS E
ANIVERSÁRIOS
Buffet +Decoração(noivas – buquê) + Cerveja+ DJ Assessoria
completa do dia
Drinks ( 3 tipos – servidos no início do evento )



Coco;
Espanhola;




Maracujá;
Morango

Canapés
(3 tipos - servidos no início do evento)





Azeitonas pretas;
Ervas finas;
Presunto com azeitonas pretas;
Ricota com requeijão ou sardela.

(Inclui todos sabores e tipos servidos à vontade no período do início/meio
do evento)

Fritos








Coxinha de frango;
Bolinha de queijo;
Bolinho de carne;
Risolis de bacalhau;
Bolinho de calabresa;
Kibe simples;
Risolis de pizza

Assados








Esfiha carne;
Esfiha de frango;
Esfiha de escarola;
Esfiha de calabresa;
Enroladinho de salsicha;
Trouxinha de atum;
Mini empada de palmito

Bebidas






Refrigerantes de primeira linha
Sucos concentrados
Agua com gás e sem gás
Cerveja Itaipava (duas por pessoa)

Entrada fria

(1 tipo - servido no pratinho ou cumbuca de porcelana )

Salpicão de frango com batata palha servida em casquinha crocante



Saladas rúcula com manga com molho de hortelã

Entrada quente ( dois tipos ) servido no pratinho ou cumbuca de
porcelana )


Penne ao molho parisiense



Escondidinho de frango

Bolo com sorvete





Brigadeiro
Prestígio
Nozes
Floresta Negra



















Floresta Branca
Pêssego
Abacaxi
Sensação
Morango com Chantily
Alpino
Bolo de tropical
Frutas
Mousse de chocolate
Mousse de morango
Mousse de maracujá
Capuccino
Tradição
Sinhá moça
Bolo crocante
Sonho de valsa
Moussse de limão

Encerramento
(Café com pettit fours)
Acompanhamento para café (1 tipo)




Mini churros
Carolinas de chocolate
Mini sonhos .

Mesa de bolo



(Incluso no valor do Cardápio) *Decoração da mesa do bolo na escolha dos modelos abaixo ,
incluso toda a ornamentação de flores , bolo cenográfico , taças de champanhe e balde

Mesas de convidados
(Incluso no valor do Cardápio) *Decoração da mesa de convidados com toalhas brancas , cobre
mancha na cor que desejarem e o modelo abaixo mencionado ( jarrinha com astrómelias e
lisiantus no souplats espelhado e uma vela )

Equipe especializada e uniformizada
(Incluso no valor do Cardápio)
(1 Garçom para cada 30 convidados –Garçons para saída de bebida que ficarão no bar –
copeiras , cozinheiras e fritadeiras , Gerente ( controle do buffet e cronograma ) e
recepcionista e 1 maitre para anfritriões e familiares

Material : Oferecemos copo de vidro para refrigerantes , suco ,água e cerveja
, copos de uísque e e vinhos serão necessários se virem essas bebidas pelo
contratante ;
Pratos de louça branca para jantar e doces e talheres de primeira linha
Encerramento : Xicaras de porcelana e samovar de prata

Salão mencionado na promoção : localizado em Pirituba :

