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CENTRO DE EVENTOS FIEP 
 
 
CARDÁPIOS EMPRATADOS 
 
 
Observações de serviço: 
 

 Contratação máxima de 30 pessoas (Consultar condições de atendimento para cada sala/espaço) 
 01 garçom para cada 05 pessoas. 
 01 maitre para grupos a partir de 15 pessoas 
 Valores incluem refrigerante, água e suco de laranja/uva. 

 

 
OPÇÃO 1 
 
Entrada: Torre napolitana (berinjela, abobrinha, tomate, tomate seco grelhados) 
 
Primeiro prato: 
Salmão com ervas, nata e limão siciliano 
Purê de batatas 
 
Segundo prato: 
Mignon com crocante de bacon 
Espaguetti de pupunha 
 
Sobremesa: 
Mousse de ninho com Nutella 
Opcional: frutas da estação 
 
 
 
OPÇÃO 2 
 
Entrada: Salada de rúcula, alface roxa, palmitos temperados e tomate seco 
 
Primeiro prato:  
Moqueca de camarão 
Arroz branco 
Chips de batata doce 
 
Segundo prato:  
Mignon grelhado ao molho de shitake e shimeji 
Pupunha assada com ervas 
 
Sobremesa:   
Mousse de morango com calda de leite condensado 
Opcional: frutas da estação 
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OPÇÃO 3  
 
Entrada: Buquê de folhas com morangos e manga  
 
Primeiro prato:  
Salmão com molho cítrico 
Aspargos e pupunha grelhados 
 
Segundo prato:  
Mignon assado com mostarda e queijo 
Batatas rústicas 
 
Sobremesa:  
Torta de bolacha com morangos 
Opcional: frutas da estação 
 
 
OPÇÃO 4 
 
Entrada: Folhas mistas com camarão ao molho de iogurte 
 
Primeiro prato:  
Linguado assado com pimentões, cebolas e tomate 
Legumes nobres na manteiga 
 
Segundo prato:  
Medalhão de mignon com bacon e molho madeira 
Talharim na manteiga 
 
Sobremesa:  
Pudim de leite 
Opcional: frutas da estação 
 
 
OPÇÃO 5 
 
Entrada: Alface americana, alface roxa, nozes, tomate cereja, morangos e figos 
 
Primeiro prato:  
Linguado ao molho rose em cama de aspargos, tomate cereja e azeite 
Farofa de castanhas 
 
Segundo prato: 
Tornedor de mignon 
Batata com creme de requeijão e alecrim 
 
Sobremesa:  
Cheese cake com calda de frutas vermelhas 
Opcional: frutas da estação 
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OPÇÃO 6  
 
Entrada: Broto de alfafa, ovos cozidos, tomate cereja, alface americana, alface crespa, rúcula e manga 
 
Primeiro prato: 
Linguado assado 
Espaguetti de legumes: abobrinha, cenoura e berinjela ao molho de tomate 
 
Segundo prato:  
Mignon ao molho de estragão 
Mil folhas de batata gratinada 
 
Sobremesa:  
Petit gateau 
Opcional: frutas da estação 
 
 
OPÇÃO 7 
 
Entrada: Endívia, rúcula, palmito e rolinhos de abobrinha, cenoura e berinjela 
 
Primeiro prato: 
Tilápia ao molho de camarão 
Brócolis, tomate cereja e palmito 
 
Segundo prato: 
Mignon ao vinho tinto 
Purê de mandioquinha 
 
Sobremesa: 
Flan de iogurte com calda de mel 
Opcional: frutas da estação 
 
 
Opção 8 
 
Entrada: Mix de folhas com crocante de parma e chips de batata 
 
Primeiro prato: 
Salmão sob crosta de mostarda, mel e farofa de queijos 
Pupunha grelhada 
 
Segundo prato: 
Mignon ao molho demi glace e cebolinha cristal 
Risoto de queijos 
 
Sobremesa: 
Creme de pistache com ganache meio amargo 
Opcional: frutas da estação 
 


