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CENTRO DE EVENTOS FIEP 
 
CARDÁPIOS ALMOÇO/JANTAR 2018  
 
 
Observações de serviço: 
 

 Valores válidos para o serviço em buffet americano 
 Contratação mínima de 15 pessoas. Nos serviços abaixo de 15 pessoas será cobrada uma taxa 

de 10% no valor por pessoa. 
 01 garçom para cada 15 pessoas/01 maitre a cada 200 pessoas.  
 Para atendimentos com bebida alcóolica, favor consultar sobre taxas de serviço excedentes. 

 
 
 
Opção A – Menu especial 
 

Saladas:  
Escolher 02 opções 
 
Carnes:  
01 opção de carne bovina (miolo de alcatra, maminha, fraldinha) 
01 opção de pescado (abrótea, tilápia, cação)  
01 opção de ave ou suíno (incluindo mignon/picanha suínos) 
 
Arroz: branco ou integral 
Acompanhamentos: escolher 03 opções 
Sobremesa: frutas da estação + 01 opção a escolher 
Bebidas: refrigerante, água 
Encerramento: Café e petit fours 
 
Consultar valores e demais taxas incidentes no serviço (toalhas, materiais, mesas, cadeiras, 
montagem) 
 

Substituições: (valores por pessoa) 
 
Mignon, picanha, linguado, salmão........................................................................................... a consultar 
Massas frescas (rondelli, pierogue, tortéi, ravioli, espaguete, talharim, talharim negro) ............................... a consultar 
Bacalhau, camarão, picanha angus, cordeiro: .......................................................................... a consultar  
Incluir suco (laranja e uva): ....................................................................................................... a consultar 
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Opção B – Menu do dia  
 

 
Menu do dia do restaurante comercial, servido em sala conforme reserva do cliente. 
 
02 tipos de salada 
01 tipo de carne bovina 
01 tipo de carne de frango ou suína 
01 preparação com pescado 
Arroz branco ou integral 
03 acompanhamentos 
01 sobremesa 
Bebidas: refrigerante e água 
 
Consultar valores e demais taxas incidentes no serviço (toalhas, materiais, mesas, cadeiras, montagem) 
 

 Valores válidos para almoço, segunda à sexta. 
 Para atendimentos de eventos à noite e/ou sábados, consultar valores e disponibilidade. 

 

 
 
Opção C - voucher 
 

Almoço com voucher - restaurante comercial (apenas no almoço, de segunda à sexta) 
 
Consultar valores (buffet livre, incluso 01 refrigerante e 01 sobremesa) 
 
Obs: Não efetuamos reservas de mesas no restaurante comercial. 

 

 
 
Saladas a escolher – Menu Especial 
 

 
Salada Carolina (Alface americana, tomates, parmesão, ovos cozidos, azeite, limão, pimenta, mostarda Dijon) 
Salada Ceasar (Alface americana, alface crespa, ovos e croutons) 
Salada Waldorf (Maionese, iogurte natural, suco de limão, açúcar, maçã verde, salsão fatiado, uva vermelha, pimenta-do-reino preta, alface 
americana e nozes) 
Salada de mignon (Rúcula, alface americana, frutas vermelhas, azeite, vinagre balsâmico, gorgonzola, mignon, e pimenta calabresa) 
Salpicão de frango (Frango desfiado, salsão em tiras, pimentão verde e vermelho, cebola, maçã, uva-passas, salsinha, maionese, batata 
palha e cenoura) 
Salada Reveillon (Alface crespa e roxa, damascos, figo em calda, nozes, peito de peru e creme de leite) 
Salada verde (Rúcula, alface americana, alface roxa, presunto parma e lâminas de amêndoas torradas) 
Salada Paris (Broto de alfafa, creme de leite, damascos, endívias, ervas finas, ricota fresca, tomate seco e uva-passas) 
Salada de abacate com kani (Abacate, alface americana, azeite de oliva, broto de trevo, moyachi, iogurte natural, kani, aipo e vinagre 
balsâmico) 
Salada Carioca (Alface americana, rúcula, alface roxa, mussarela em tiras, presunto em tiras, tomates e batata palha) 
Salada de palmito (Palmito pupunha, rúcula, azeitona preta, raspas de limão siciliano, alho frito, azeite e sal) 
Salada Colorida (Manga, queijo mussarela, rúcula, salsão, tomate seco, alface frisê e roxa) 
Salada Caprese (Mussarela de búfala, tomate cereja, queijo minas e manjericão fresco) 
Salada Tropical (Folhas variadas, manga, uva-passas, castanha de caju, melão e morangos) 
Salada mista de legumes (Brócolis, couve-flor, vagem, cenoura, rabanete, palmito) 
Salada Capri (Alface americana, azeitonas pretas, shitake, manjericão fresco, mussarela de búfala, pêra, pimentões vermelhos, rúcula e 
tomate seco) 
Salpicão de legumes (Batata, cenoura, chuchu, uva passa, cebola, ervilha, milho, azeitona preta, maionese, creme de leite e batata palha) 
Salada de brócolis, iogurte, palmito e tomate seco 
Salada Saudade (Agrião, alface lisa, linguiça calabresa defumada, queijo branco, queijo prato, abobrinha grelhada) 
Tabule (Tomate picado, trigo para quibe, cebola, salsinha, cebolinha, hortelã, alface lisa, suco de limão e pimenta branca) 
Salada de tomate cereja com champignon 
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Salada de escarola com bacon 
Salada Divertida (Alface lisa e crespa, brotos de trevo, lâminas de cenoura, repolho roxo, tomate cereja e cubos de ricota) 
Salada de berinjela (Beringela, vinagre, mel, champignon, tomate, suco de laranja, suco de limão, alho e pimenta) 
Salada Aurora (Alface americana, pétalas de cebola, lâminas de cenoura e rabanete, croutons e tomate) 
Guacamole (Abacate, tomate, alho, pimenta, limão, coentro e sal) 
Maionese de batata (Maionese, batatas e cebolinha) 

 
 
Carnes a escolher – Menu Especial 
 

 
Bovina 
 
Alcatra ao molho ferrugem com cebolinha cristal 
Alcatra acebolada  
Alcatra ao molho madeira com champignons 
Alcatra ao molho 4 queijos  
Alcatra à parmegiana  
Maminha assada com cerveja preta  
Maminha na mostarda  
Maminha ao molho de provolone e damascos 
Maminha ao molho roti  
Maminha a cavalo 
Mignon ao molho madeira 
Mignon ao molho crocante de bacon e parma 
Mignon ao molho de shitake e shimeji 
Mignon ao molho gorgonzola 
Mignon ao molho de batatas laminadas e tomate cereja  
 
Frango 
 
Peito de frango a parmegiana 
Peito de frango a romana 
Peito de frango ao pesto de ervas  
Peito de frango ao molho de leite de coco, alho poró e tomate seco 
Peito de frango com pimentões e cebolas e azeitonas  
Sobrecoxa recheada com farofa  
Sobrecoxa assada na cerveja preta 
Sobrecoxa com crocante de bacon  
Sobrecoxa empanada na farinha panco 
Sobrecoxa ao molho de tomates frescos  
 
Peixe  
 
Tilápia com alcaparras 
Tilápia ao molho de camarão 
Tilápia empanada com coco fresco 
Tilápia assada sob cama de natas 
Tilápia ao molho tártaro 
Linguado ao molho de limão siciliano 
Linguado com crosta de castanhas 
Linguado a portuguesa  
Linguado com batatas ao forno 
Linguado assado no vinagrete  
Salmão ao molho de frutas cítricas 
Salmão com lâminas de amêndoas na manteiga 
Salmão assado com nata e champignons 
Salmão com ervas finas 
Salmão assado ao molho de laranja 
Bacalhau a gomes de Sá 
Bacalhau com natas 
Bacalhau com costa de amêndoas e castanhas 
Moqueca de cação  
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Suínos  
 
Lombo com abacaxi e queijo coalho 
Lombo assado acebolado 
Costelinha assada ao molho barbecue 
Costelinha na pressão com batatas 
Mignon suíno com cebola caramelizada  
 

 
 
Acompanhamentos a escolher – 03 opções – Menu Especial 
 

Abobrinhas gratinadas 
Aipim cozido com cheiro verde / purê de aipim / aipim na manteiga 
Aspargos com pupunha ao alho crocante 
Arroz à grega / à primavera / com amêndoas e laranja / com açafrão 
Batatas chips / batatas coradas / batatas sauté / batata suíça com frios / batata suíça com calabresa e catupiry / batatas inglesas sob cama 
crocante de presunto parma e alho / gratan de batata com alho poró e queijo / purê de batata / mini batatas ao perfume de azeite trufado, 
salsão e alecrim 
Caneloni de legumes ao molho especial de cogumelos: shitake, shimeji e cogumelos paris (massa fresca) 
Conchiglione à camaresca: recheado com catupiry, camarão e manjericão ao molho branco (massa fresca) 
Couve flor gratinada 
Couve manteiga gratinada com nozes 
Creme de milho 
Empadão de frango com catupiry / carne moída / legumes / frango com escarola / camarão com cheddar ou catupiry / palmito 
Escondidinho de mandioca com carne seca / batata com legumes / batata com frango /abóbora com carne seca / batata com camarão 
Espaguete/penne/rigatone/farfale: na manteiga / à bolonhesa / quatro queijos / funghi / ao pesto / à caprese / pomodoro com manjericão 
/ yakissoba / frutos do mar / à carbonara / ao creme de espinafre e nozes / com porpetas ao molho sugo cremoso. 
Fagotine a Piero: molho de berinjela, pimentões, pedacinhos de filé mignon, salsinha, tomate e champignon (massa fresca) 
Farofa com bacon, batata palha e ovos 
Farofa americana 
Feijão preto / carioca / vermelho 
Lasanha de frango com escarola / legumes / 4 queijos / frango com catupiry / bolonhesa / frios. 
Legumes nobres: pupunha, aspargos, abobrinha brasil, mini cenouras, brócolis japonês e couve-flor 
Legumes ao forno com ervas aromáticas e azeite (tomate, cebola, pimentão, abobrinha, beringela) 
Nhoque a formaggio (molho branco com parmesão, gorgonzola, catupiry e provolone) 
Panqueca de legumes com shitake / frango / frango com catupiry e milho / carne moída 
Quiche Lorraine / tomate seco / alho poró / legumes 
Ratattouile 
Risoto de ervilhas frescas com brie / tomate seco com abobrinha / abóbora com carne seca / à base de queijos, funghi e frutas / três funghis 
(cogumelo, shitake, shimeji) / bacalhau e linhaça ao azeite extra virgem / camarão com salsão / mignon com limão siciliano / camarão, alho 
poró e laranja / rúcula, tomate seco e brie / frutos do mar 
Rondelli verde de frios ao molho branco (massa fresca) 
Seleção de tomate seco, pétalas de cebola, beringela e damasco regados no azeite extra virgem 
Talharim à Paulo Cotrim: molho de tomate, manjericão, alcaparras, azeitonas verdes e pretas e champignons 
Talharim artesanal com frutos do mar: molho rose, tomates frescos, ervas aromáticas, lula, marisco, camarão (massa fresca) 
Talharim negro ao molho de mussarela de búfala, tomates cereja, manjericão ao molho branco (massa fresca) 
Tomates recheados com pasta de ricota  

 

 
 
Sobremesas a escolher – Menu Especial 
 

 
Bombom de morango e uva 
Brownie com cala de chocolate 
Cocada mole 
Cheesecake com calda de frutas vermelhas 
Delícia de suspiros com morango 
Doce abóbora com coco 
Docinhos glaceados 
Flan de iogurte com calda de mel 
Torta de bolacha com morango e nozes 
Paleta de morango 
Manjar branco com calda de ameixa 

 
Panacotta com calda de frutas vermelhas 
Pavê de chocolate 
Peras ao vinho 
Pudim de leite 
Torta de limão 
Salada de frutas 
Sagu de vinho com creme de baunilha 
Strogonoff de nozes 
Torta Bannofi 
Torta bombom de morango 
Torta trufada 
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Mosaico de gelatina 
Mousse de chocolate branco e preto 
Mousse crocante de chocolate branco com negresco 
Mousse de leite ninho com Nutella 
Mousse de pistache com chocolate meio amargo 

 

Torta de amendoim 
Torta de bolacha champagne com chantily, guaraná e morangos 
Trufas pretas e brancas 
Verrines: morango, limão, maracujá, chocolate, dois amores 

 
 
 


