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CENTRO DE EVENTOS FIEP – CAFÉ DA MANHÃ 2018  
(Período de atendimento – 2 horas) 
 

 
 Serviço tipo americano (buffet) com café e leite volantes. 
 Atendimento com louças. 
 Nos serviços abaixo de 15 pessoas será cobrada uma taxa de 10% no valor por pessoa. 
 01 garçom a cada 12 pessoas. 

 
 

 Opção A Acrescente:* 

 

Café / leite / chá 

Suco natural de laranja e/ou uva integral 

Pães: mini francês, broa integral, broa centeio 

Geleia, manteiga 

Mini pão de queijo 

Queijos: branco, mussarela, prato 

Frios: presunto, peito de peru, salame  

Ovos mexidos 

Frutas em cubos ou salada de frutas 

Bolo simples 

Adoçante / açúcar 

 

 
 
Iogurte jarra .................................................. a consultar 
Suco natural de laranja ou uva integral......... a consultar 
Chá gelado...................................................... a consultar 
Acrescentar 1 doce ou salgado ...................... a consultar 
Bolo salgado (palmito, frango, atum, legumes)   a consultar 
Frutas em cubos (embalagem individual) .....  a consultar 
Cereal de milho .............................................. a consultar 
Granola .......................................................... a consultar 
Petit four ........................................................ a consultar 
Sanduiche em metro especial ........................ a consultar 
Salsichas ao molho ........................................ a consultar 

 *Valores por pessoa 

 

Opções de salgado para acréscimo 

 
Doguinho 
Esfiha  
Carne/ frango/ palmito 
Pão de batata 
Frango/ calabresa/ ricota / frios / lombo com catupiry  
Empada 
Frango/ palmito/ camarão 
Mini quiche 
Quatro queijos / palmito / frios / frango / legumes / creme de milho/ 
ricota com tomate seco 
Trouxinha de creme de milho 
Amanteigado, croissant ou folhado  
Recheios: frios/ lombo com catupiry/ frango, provolone e azeitonas/ 
palmito/ palmito e azeitonas/ escarola com bacon/ calabresa/ ricota/  
ricota com espinafre/ peito de peru com champignons/ tomate seco/  
tomate seco, ricota e azeitonas/ rúcula com tomate seco. 

 

 
Bauruzinho recheios: 
Brócolis, queijo minas e calabresa 
Legumes com queijo branco 
Lombo com catupiry 
Frango, provolone e azeitonas 
Palmito 
Palmito com azeitonas 
Peito de peru com champignon 
À portuguesa (queijo, presunto, cebola, azeitona, ovos, orégano) 
Frios 
Salame, tomate seco e ricota 
Picante (mortadela, pimentão, cebola, tomate e pimenta calabresa) 
Supremo (queijo, presunto, pimentão, milho verde, tomate) 
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Opções de doce para acréscimo 

 
Aspiral (coco/ romeu e julieta/ creme com frutas cristalizadas) 
Croissant (goiabada / coco / damasco / romeu e julieta / chocolate) 
Carolina (beijinho / brigadeiro / creme / creme de limão / doce de 
leite) 
Daneze (banana com creme / banana com doce de leite / creme 
com chocolate / creme com frutas cristalizadas / prestígio / romeu e 
julieta) 
Folhado (maçã / banana / coco com creme / coco com ovos moles) 
Lua de mel (creme russo/ mousse de maracujá/ chocolate) 
Mini chineque (coco/ farofa/ farofa com goiabada/ farofa com 
banana) 
Mini pão de minuto 
Mini sonho (creme/ goiabada/ doce de leite/ brigadeiro/ nata/ 
beijinho/ chocolate / abacaxi com coco/ creme de limão/ dois 
amores) 
Ninho (coco / nozes)  

 
Bolo 
Banana/ banana com canela/ banana caramelada/ banana com passas/ 
banana com aveia/ milho/ iogurte/ laranja/ laranja com chocolate/ 
limão/ limão com chocolate/ nega maluca/ formigueiro/ formigueiro de 
cenoura/ cenoura/ mármore / cenoura com chocolate/ fubá/ fubá 
cremoso/ aipim cremoso/ toalha felpuda/ coco/ prestígio/ mármore/ 
quatro leites branco/ quatro leites de chocolate/ cenoura/ cenoura com 
chocolate/ cenoura com castanhas/ cenoura com pedaços de chocolate/ 
granola 
 
Cuca 
Farofa/ abacaxi/ banana/ uva/ goiabada/ banana, creme e chocolate 
branco/ abacaxi com creme/ abacaxi com coco / banana com creme/ 
banana com doce de leite / coco com creme/ creme de limão/ doce de 
leite/ frutas vermelhas/ goiaba com creme 

 

 


