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CENTRO DE EVENTOS FIEP – COQUETEL VOLANTE 2018  
(Período de atendimento – 2 horas) 
 
Observações: 
 

 01 garçom a cada 15 pessoas. Para atendimento com bebidas alcoólicas, consultar taxas 
excedentes. 

 01 maitre a cada 200 pessoas.  

 
 

Opção A Acrescente: (valores por pessoa) 

 

03 tipos de canapés 

01 tipo de finger food 

01 tipo de prato quente 

02 tipos de sobremesa 

Refrigerante e água 

 

 
Canapé ....................................................... a consultar 

Finger food ................................................. a consultar 

Prato quente .............................................. a consultar 

Sobremesa ................................................. a consultar 

 
 
Canapés a escolher 

 

 
 

Salmão defumado com cream cheese 
Aspargos com presunto parma 
Batata bolinha com camarão e molho tártaro 
Batata bolinha com creme de queijo e crispy de bacon 
Caprese no palito 
Gomos de pêssegos frescos envoltos no presunto parma com manjericão 
Canudinhos recheados com maionese  
Tortinha (creme de pamito e alho poró / ricota com ervas finas / funghi) 
Crespele de rúcula, manga e tomate seco 
Rolê de cenoura com queijo e tomate seco 
Canapés variados no pão branco ou integral 
Canapé de pupunha com tomate seco 
Canapé crocante de ovo de codorna, lascas de parma e cheiro verde ao molho de mostarda 
Canapé de alcaparras 
Canapé de atum 
Canapé de peito de peru 
Mini quiches de legumes 
Mini quiche 4 queijos 
Mini quiche de palmito 
Mini tomates recheados com creme rosé, ricota e manjericão 
Rolinho de queijo mussarela com tomate seco 
Rolê de abobrinha com tomate seco e queijo branco 
Rolê de berinjela com queijo tofu  
Rolê de parma com figo e cream cheese 
Figo fresco com mussarela de búfala e geleia de damasco 
Brusqueta de beringela no pão italiano 
Trouxinha de alho poró com salpicão de frango 
Trouxinha de mortadela com ricota 
Vol au vent (brie com geleia de pimenta / palmito / funghi ou camarão) 
Cestinha de kibe recheada com tabule 
Espetinho de melão com parma 
Espetinho de manga, kani, rúcula e queijo branco 
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Finger food a escolher 

 

 
Pratos quentes a escolher 

 

 
Sobremesas a escolher 

 

Camarão com gergelim branco e cheiro verde ao shoyu 
Enroladinho de frango com bacon 
Salpicão de frios ou de frango  
Mini kibe ao molho de hortelã 
Ouriço de camarão com coco em redução balsâmica 
Salada de folhas com frutas  
Camarão sobre cama de guacamole, manga e tortillas 
Salada caprese (tomate, broto de alfafa e mussarela de búfala)  
Salada Waldorf 
Mini rosbife ao molho de vinagrete frio com azeitonas e croutons 
Endívias com pasta de maçã verde, salsão e nozes 
Isca de peixe ao molho tártaro 
Mini rolinho primavera com molho agridoce 
Ceviche de salmão 

Consume (mandioquinha com bacon / frango / palmito / ervilha com bacon) 
Caldinho de feijão com bacon 
Escondidinho (abóbora com carne seca / aipim com carne seca / aipim com frango / batata com camarão) 
Mini empadão (camarão / carne / frango / palmito) 
Mini hambúrguer de linguiça Blumenau, alface, tomate e molho tártaro no pão multigrãos 
Mini hambúrguer de picanha, creme de queijo e cebola caramelizada no pão de centeio 
Mini hambúrguer de costela, cheddar, geleia de bacon, alface e tomate no pão de hamburguer 
Mini hambúrguer de picanha com tomate, alface, queijo, presunto e maionese no pão de hamburguer 
Mini hambúrguer vegetariano (soja, abóbora ou aveia), tomate, alface e picles no pão multigrãos 
Penne ao funghi 
Picollini à caprese 
Nhoque à bolonhesa 
Mini conchiglione aos quatro queijos 
Cubos de mignon ao molho rosé 
Cubos de mignon ao molho de cogumelos 
Cubos de mignon aos quatro queijos 
Cubos de mignon ao molho ferrugem 
Risoto de abóbora com brie 
Risoto de aspargos frescos 
Risoto de camarão 
Risoto de funghi com iscas de mignon 
Risoto de legumes 
Risoto de palmito 
Mini almondegas recheadas com queijo ao molho barbecue ou molho ferrugem  
Risoto de pera com gorgonzola 
Lascas de salmão com amêndoas laminadas 
Mini camarão ao curry e gengibre 
Mini camarão ao leite de coco e alho poró 
Mini moqueca de cação 
Mini paella 
Nachos com chilli 
Mini bacalhau à Gomes de Sá  

Mousse de maracujá 
Mousse de morango 
Mousse de coco 
Mousse de chocolate 
Mousse de chocolate branco 
Mousse dois amores 
Mousse de leite ninho com nutella 
Mini tortinha de bolacha com morangos e castanhas 
Delícia de chocolate com cerejas  
Ganache de chocolate com creme de pistache 
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Torta de limão com farofa de paçoca 
Mini Bannoffi 
Bombom de morango com calda de frutas vermelhas 
Trio de brigadeiros no palito 
Creme de baunilha com pedaços de chocolate e farofa de negresco 
Creme romeu e julieta 
Creme de baunilha com figos frescos 
Brigadeiro de colher 
Gelado de cereja 
Gelado de morango com leite condensado 
Doce de abóbora com coco e creme de leite 
Manjar de coco com creme de ameixa 
Frutas com granola e iogurte natural 
Paçoca de colher 
Bombom de morango 
Bombom de uva 
Docinhos diversos: brigadeiro, 2 amores, olho de sogra, camafeu, cajuzinho, trufas pretas e brancas 
Canudinhos recheados com doce de leite coberto de açúcar e canela 


