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CENTRO DE EVENTOS FIEP – COFFEE BREAK 2018 
(Período de atendimento – 30 minutos) 
 
 
Solicitações no Campus da Indústria: 
 

 Valores válidos para atendimento realizado com descartáveis.  
 Considerar 01 garçom para cada 50 pessoas. 
 Atendimento com louças: consultar acréscimo por pessoa / 01 garçom a cada 30 pessoas. 
 Para pedidos abaixo de 15 pessoas considerar acréscimo de 10% no valor. 
 Prazo para solicitação: 48 horas úteis. 

 
Coffee break opção A 

 
Café 
Leite 
01 tipo de salgado 
01 tipo de doce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Substituições: 

 
Suco natural de laranja ou uva integral............ a consultar 
Frutas em cubos (embalagem individual) .........a consultar 
 
 
Acrescente: 
 
01 salgado......................................................... a consultar 
01 doce.............................................................. a consultar 
01 mini sanduíche simples ................................ a consultar 
01 mini sanduiche especial................................ a consultar 

 
Coffee break opção B 
 
Café 
Leite 
Suco simples - 02 sabores 
Pão de queijo 
01 mini sanduiche simples ou salgado 
01 tipo de doce 
Frutas em cubos ou salada de frutas 
 

 
Coffee break opção C 
 
Café 
Leite 
Suco simples - 02 sabores 
02 tipos de salgado 
01 mini sanduiche especial 
01 tipo de doce 
Frutas em cubos ou salada de frutas 
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Solicitação de itens avulsos:  
 
 

Item Estimativa de consumo 

Garrafa de café 1 para 25 pessoas 

Garrafa de leite 1 para 35 pessoas 

Garrafa de chá 1 para 35 pessoas 

Jarra de iogurte 1 para 06 pessoas 

Jarra de suco simples 1 para 06 pessoas 

Jarra de suco natural de laranja ou uva integral 1 para 06 pessoas 

Refrigerante jarra 1 para 06 pessoas 

Refrigerante lata - 

Água galão (mínimo 30 pessoas) 1 para 100 pessoas 

Água copo - 

Água garrafa - 

Petit four doce/salgado 40g por pessoa 

Pão de queijo  5 unidades por pessoa 

Mini sanduiche simples  2 unidades por pessoa 

Frutas em cubos 40g por pessoa 

Frutas em cubos em embalagem individual 110g por embalagem 

 
 

OPÇÕES DE SALGADOS: 
 
Coxinha 
Bolinha de queijo 
Croquete de presunto e queijo 
Mini kibe 
Pão de queijo 
Mini doguinho 
Mini doguinho folheado 
 
Risoles: 
Recheios: carne / pizza 
 
Pastel: 
Recheios: carne / frango / queijo/ calabresa/ palmito/ pizza 
 
Esfiha  
Recheios: carne/ frango/ frios 
 
Esfiha folheada: 
Recheios: calabresa/ creme de cebola/ palmito/ espinafre com ricota 
 
Empadinha: 
Recheios: frango/ palmito 
 
Mini quiche: 
Recheios: quatro queijos / palmito / frios / frango / legumes / creme de milho 
 
Pastel de vento: 
Recheios: calabresa / carne / frango / palmito / pizza / queijo 
 
Amanteigado: 
Recheios: calabresa / espinafre com ricota / frango / frios / palmito / ricota. 
 
Calzones: 
Recheios: palmito / calabresa / espinafre com ricota / frango / frios / legumes com queijo branco/ portuguesa / frango com cheddar / 
lombo / salame, tomate seco e ricota / tomate seco. 
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Croissant: 
Recheios: calabresa / espinafre com ricota / frango / frios / palmito / provolone /lombo com catupiry / rúcula com tomate seco / 
palmito com azeitonas / salame, queijo e azeitonas / tomate seco / tomate seco, ricota e azeitonas / frango, provolone e azeitonas / 
frango com cheddar / peito de peru com champignon / salame, tomate seco e ricota. 
 
Folheado: 
Recheios: brócolis, queijo branco e calabresa/ escarola com bacon / rúcula com tomate seco / salame, queijo e azeitonas, / frango, 
provolone e azeitonas / palmito com azeitonas / lombo com catupiry / peito de peru com champignons / tomate seco / tomate seco, 
ricota e azeitonas / frango com cheddar / salame, tomate seco e cheddar. 
 
Mini Pizza: 
Recheios: palmito / calabresa / frango / frios / queijo com catupiry e milho verde /champignon / rúcula com tomate seco / rúcula com 
catupiry. 
 
Mini pão de batata: 
Recheios: calabresa / catupiry / frango / frios / ricota / lombo com catupiry. 
 
Mini Bauruzinho: 
Recheios: semi folheado de frango com cheddar/rúcula com tomate seco / legumes e calabresa / brócolis, queijo minas e calabresa / 
legumes com queijo branco / lombo com catupiry / salame, queijo e azeitonas / frango, provolone e azeitonas / palmito com 
azeitonas / peito de peru com champignon / portuguesa / escarola com bacon / tomate seco, ricota e azeitonas / calabresa / 
espinafre com ricota / frango / frango com cheddar / frios / salame, tomate seco e ricota / supremo. 

 

 
 
 

 

OPÇÕES DE DOCES: 
 
Grustoli 
 
Aspiral: 
Sabores: coco/ romeu e julieta/ creme com frutas cristalizadas 
 
Croissant: 
Sabores: goiabada / coco / damasco / romeu e julieta / chocolate 
 
Folheado: 
Sabores: maçã / banana / coco com creme / coco com ovos moles 
 
Mini sonho: 
Sabores: creme/ goiabada/ doce de leite/ brigadeiro/ nata/ beijinho/ chocolate / nata com pêssego / nata com abacaxi / nata com 
morango / abacaxi com coco / creme de limão  
 
Carolina  
Sabores: beijinho / brigadeiro / creme / creme de limão / doce de leite 
 
Daneze: 
Sabores: banana e creme / banana e doce de leite / creme e chocolate / creme e frutas cristalizadas / prestígio / romeu e julieta 
 
Lua de mel: 
Sabores: creme russo/ mousse de maracujá/ chocolate  
 
Mini chineque: 
Sabores: coco/ farofa/ farofa com goiabada/ farofa com banana 
 
Docinhos miúdos (beijinho/ brigadeiro/ brigadeiro branco / cajuzinho/ dois amores/ olho de sogra/ brigadeiro crocante) 
 
Ninho: 
Sabores: coco / nozes 
 
Bolos: 
Sabores: banana/ banana com canela/ banana caramelada / cenoura / cuque de abacaxi / farofa / banana / goiabada / formigueiro / 
formigueiro de cenoura / laranja / laranja com chocolate / limão / prestígio / mármore / milho / nega maluca / fubá / toalha felpuda 
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MINI SANDUÍCHES SIMPLES: 
 
Pães: fatiado sem casca / baguete / mini francês  
 
Recheios: 
Frango (peito de frango desfiado, catupiry, queijo prato, alface, tomate e maionese) 
Frios (fatias de queijo prato, presunto, milho verde, alface, tomate e maionese ou requeijão)                                 
Lombo (lombo, queijo mussarela, pepino, alface, tomate e maionese)                                                                                            
Presunto (presunto, queijo provolone, pasta de maionese com mostarda, tomate e alface) 
 

 

 
MINI SANDUÍCHES ESPECIAIS: 
 
Pães: bisnaguinha / broa integral / broa light / croissant / centeio / aveia / multigrãos / mini brioche/ mini ciabata/ mini batata/ mini sírio 
 
Recheios: 
Atum (atum temperado com salsinha cebola e tomate, queijo estepe, alface e maionese)                                                                               
Cheff (alcatra ao vinagrete, cenoura ralada, queijo mussarela, alface roxa e maionese)                                                                                
Copa (copa, queijo gouda, pasta de ricota, tomate seco e rúcula)                                                                                             
Capri (presunto de frango com tomate seco, queijo cheddar, pasta de tomate seco e alface roxa.                                                               
Fiambre (fiambre com picles, queijo prato esférico, pepino, pasta de maionese com cenoura e mostarda e alface.         
Italiano (salame italiano, queijo provolone, tomate seco, agrião e maionese)                                                                                          
Light (peito de peru defumado, queijo minas, cenoura ralada, pepino, alface e maionese) 
Pastrami (pastrami, queijo gruyere, pasta de azeitonas e alface)    
Peru (blanquet de peru, queijo minas, palmito, alface e requeijão) 
Premiata (salpicão de frango, queijo prato, escarola, tomate seco e maionese)                               
Posta Escabeche (posta branca, azeite de oliva, azeitona, tomate, cebola e pimentões, cenoura ralada, alface roxa e maionese) 
Ricota (ricota temperada com salsinha, cebolinha e tomate picado, alface, tomate seco e maionese) 
Royale (presunto royale, queijo gouda, pasta de azeitonas, tomate e alface americana)                                     
Salpicão (peito de frango desfiado, cenoura ralada, milho verde e maionese, queijo prato, alface, tomate)                                                                                                                                                                                                                                             
Salame (salame italiano, queijo mussarela, alface, tomate e maionese)                                                                                        
Siciliano (salame hamburguês, queijo gruyere, pasta de tomate seco e rúcula)                                                                                             
Vegetariano (ricota temperada, queijo provolone, tomate seco rúcula, palmito e maionese)   
Veneza (mussarela de búfala, tomate seco, pasta de ricota e rúcula) 
 

 
 


