
 

 

 

Crie seu Buffet 2014 

 

BUFFET 1  (R$ 58,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Entradas: 
02 Variedades de Saladas e Molhos,  
03 tipos de canapés frios e 03 tipos de canapés quentes. 
Quentes: 
01 Opção de Carne Vermelha,  
01 Opção de Pescado ou Ave,  
01 Opção de Massa 
03 Acompanhamentos Quentes. 
Sobremesas:  
04 Opções 
Petit four e café 
 
BUFFET 2  (R$ 61,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Entradas:  
03 Variedades de Saladas e Molhos,  
03 tipos de canapés frios e 03 tipos de canapés quentes  
Quentes:  
01 Opção de Carne Vermelha,  
01 Opção de Pescado ou Pescado Especial,  
01 Opção de Ave,  
02 Opções de Massa 
03 Acompanhamentos Quentes. 
Sobremesas:  
05 Opções 
Petit four e café 
 
BUFFET 3  (R$ 66,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 
Entradas:  
04 Variedades de Saladas e Molhos 
03 tipos de canapés frios e 03 tipos de canapés quentes  
Quentes:  
01 Opção de Carne Vermelha,  
01 Opção de Ave,  
01 Opção de Pescado,  
01 Opção de Pescado Especial,  
02 Opções de Massa  
03 Acompanhamentos Quentes. 
Sobremesas:  
05 opções 
Petit four e café 
 
BUFFET 4  (R$ 72,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Entradas:  
04 Variedades de Saladas e Molhos,  
03 tipos de canapés frios e 03 tipos de canapés quentes  



 

 

Quentes:  
01 Opção de Carne Vermelha,  
02 Opções de Pescado Especial,  
01 Opção de Massa  
03 Acompanhamentos Quentes. 
Sobremesas:  
05 opções 
Petit four e café 
 
BUFFET VIP  (R$ 78,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) – (Para mínimo de 80 pessoas) 

Entradas:  
03 Opções de Canapés Frios,  
03 Opções de Canapés Quentes, 04 Variedades de Saladas e Molhos, Tábua de Frios e 
Queijos, Seleção de Pães e Pastas. 
Quentes:  
02 Opções de Carne Vermelha,  
01 Opção de Ave,  
02 Opções de Pescados ou Pescados Especiais,  
02 Opções de Massa 
04 Acompanhamentos Quentes. 
Sobremesas:  
05 opções 
Petit four e café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Pacotes de bebidas durante o Buffet 

 
 

Pacote 1 (R$ 10,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Água e refrigerante 
 
Pacote 2 (R$ 17,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Água, refrigerante e cerveja*  
 
Pacote 3 (R$ 24,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Água, refrigerante, cerveja*, vinho branco ou tinto da casa 
 
Pacote 4 (R$ 38,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Água, refrigerante, cerveja*, vinho importado branco e tinto 

 
Pacote 5 (R$ 41,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Água, refrigerante, cerveja*, vinho importado branco ou tinto, whisky 8 anos 
 
Pacote 6 (R$ 53,00/ pessoa+ 10% de taxa de serviço) 

Água, refrigerante, cerveja*, vinho importado branco e tinto, whisky 12 anos 
 
 
 
 
 

Obs: 

* A cerveja inclusa em nosso Pacote de Bebidas é a Skoll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CANAPÉS FRIOS 
 
Canapé de Camarão 
Canapé de Bacalhau 
Canapé de Rosbife com Mostarda 
Canapé de Atum 
Canapé de Pasta de Tomate Seco 
Canapé de Queijo 
Canapé de Ricota com Frango  
Canapé de Presunto Crú 
Canapé de Peito de Peru 
Canapé de queijo com cebola caramelizada 
Pupunha recheada com queijo gorgonzola (depende da estação) 
Vou-au-vent de camarão 
 

CANAPÉS QUENTES 
 
Bolinho de Bacalhau 
Bolinha de queijo  
Mini Quibe 
Mini Coxinha de Frango 
Mini esfiha de carne 
Mini quiche de Jambú com Camarão Seco ou Lorraine  
Risole de Carne 
Risole de Queijo 
Risole de Camarão 
Empada de Frango 
Empada de Camarão 
Bruschetta com Tomate e Mussarela Derretida 
Gravatinha de bacalhau 
 

 
SALADAS 

Caesar Salad com tiras de frango e 
crouton 
Salada verde com cenoura e laranja 
Salada Caprese (tomate, queijo branco, 
manjericão) 
Mediterrânea (folhas verdes, camarão, 
lula e mexilhão) 
Alface americana com kani e tangerina 
Tropical 1 (rúcula, agrião, melão, manga 
e mamão) 
Tropical 2 (com manga e ervas) 
Tropical 3 (frango com abacaxi) 

Rúcula com tomate seco e mussarela de 
búfala 
Carpaccio de carne 
Carpaccio de abacaxi com molho de 
hortelã. 
Tabule 
Berinjela grelhada com tomate e 
manjericão 
Couve-flor com presunto cru e castanha 
do Pará 
Bacalhau com grão de bico 
Melão Prince com presunto cru 



 

 

Ratatouille (Pimentão, abobrinha e 
berinjela marinados no azeite, alho e 
manjericão) 
Salada de fusilli com pimentão, berinjela, 
tomate, abobrinha e presunto 
Salada de Penne com presunto cru 
Rosmarino com abobrinha, berinjela e 
bacalhau 
Rosmarino com abobrinha berinjela e 
camarão  
Salada de batata com camarão e creme 
de leite 

Salada de feijão santarém com camarão 
seco          
Salada de kani com pepino 
Salada de broto de feijão e rúcula 
Salada de ervilha torta com frango 
desfiado 
Salada de palmito de pupunha com 
molho de alcaparra 
Tricolor de cenoura, abobrinha e pepino 
Salada Nordestina (alface americana, 
carne seca desfiada, castanha de caju e 
manga)

 
** Os molhos para salada ficarão a critério do (a) Chef. 

 
PRATOS QUENTES 

 
AVES 

Sobrecoxa de frango com molho de 
amendoim 
Peito de Frango com molho de ervas 
finas 
Peito de Frango com pesto de berinjela 
Peito de Frango com pesto de jambu e 
castanha do Pará 
Peito de Frango com pesto de 
manjericão  
Peito de Frango empanado com catupiry 
Peito de Frango com molho de laranja 

Peito de Frango com molho Roti (molho 
escuro de ervas com vinho) 
Peito de frango com molho de cerveja 
Pavê de frango (frango,batata 
palha,creme de milho) 
Pato com molho de laranja 
Pato no tucupi 
Pato ao molho de ameixas 
Peru à Califórnia (com frutas e farofa) 
Chester com molho de abacaxi 

Peito de Frango com molho de limão                                       
 

CARNES
Estrogonofe de filé 
Medalhão de filé ao molho de mostarda 
e mel 
Medalhão com molho de castanha do 
Pará  
Medalhão de filé ao molho de vinho 
tinto 
Medalhão de filé ao molho de açaí 
Medalhão de Filé ao molho poivre 
Medalhão de Filé com molho madeira 
Escalope de Filé com queijo de búfala 
Medalhão de Filé com alho confitado 
Medalhão de Filé com molho de 
amendoim 

Medalhão de Filé com molho de 
cogumelo oriental 
Medalhão de Filé com molho Roti (molho 
escuro de ervas com vinho) 
 
Filé em cubos com molho madeira e 
cogumelo 
Medalhão de Filé com queijo gorgonzola 
Lombo de porco recheado ao molho 
agridoce de ameixas 
Picanha com alho confitado 
Picanha com cebolas glaceadas  
Picanha com queijo Marajó 
Mussuã de Boitequim (farofa com carne 
de músculo desfiada e ervas finas) 

 
 



 

 

PESCADO 
Filhote na manteiga de camarão 
Filhote à Belle Muniere (molho de 
camarão, abacaxi e manteiga) 
Filhote com molho de castanha do Pará 
Filhote ao molho de gengibre e capim 
santo  
Filhote com molho de alcaparra 
Filhote com molho de manjericão 
Filhote com molho de limão 
Filhote com molho de camarão 
Filhote com molho de alho poró 
Filhote com molho de ervas 

Filhote com molho de tucupi e camarão 
seco 
Filhote com molho de tangerina 
Filhote com molho gorgonzola 
Filhote com molho de ostras 
Filhote com molho oriental (cebolinha, 
passas, manteiga e shoyu) 
Filhote no tucupi 
Filhote com molho de funcho e uvas 
Filhote ao molho de cupuaçu 
Filhote ao molho de vôngole (manteiga, 
molho com essência de ostras e vôngole)

 
*Filhote ou Pescada Amarela 

PESCADOS ESPECIAIS 
Filé de salmão ao molho de limão e 
alcaparras 
Filé de salmão com molho de Taperebá 
Bacalhau à Gomes de Sá (bacalhau em 
lascas, ovos cozidos, batata cozida, 
azeitona, cebola e pimentões) 
Bacalhau á Brás (bacalhau em lascas, 
batata palha, ovos mexidos, azeitona, 
cebola e pimentões) 
Bacalhau ao forno (bacalhau em lascas, 
batata corada, azeitona, cebola e 
pimentões) 
Bacalhau em lascas com brócolis, tomate 
e azeitonas 
Bacalhau com creme de mandioquinha 
Bacalhau Zé do Pipo (bacalhau em lascas 
com purê de batata, alho poró e azeitona 
preta) 
Souflê de bacalhau (bacalhau em lascas 
com molho branco, clara em neve e 
azeitona) 
Bacalhau rústico (bacalhau em lascas,  
batata bolinha, azeitona, cebola baby, 
brócolis, alho e pimentões confitados no 
azeite) 

Bacalhau a Bela Vista (catupiry com alho 
poró) 
Bacalhau gratinado (creme branco, 
bacalhau em lascas, gratinado com 
queijo parmesão) 
Bacalhau com crosta de castanha do Pará 
(bacalhau em lascas, creme de queijo, 
com castanha triturada por cima) 
Camarão salteado com whisky e molho 
cremoso de espinafre 
Camarão com creme de abóbora e 
catupiry 
Camarão ao Molho de Ostras 
Camarão aos 4 queijos 
Camarão com molho de Maçã Verde 
Camarão com Catupiry 
Camarão a Baiana (dendê, batata e 
cenoura em cubos e leite de coco) 
Camarão com creme de alho poró 
Camarão com creme de mandioquinha 
Camarão com creme de queijo do 
Marajó 
Camarão com creme de manga 
Camarão com creme de alcaparra 
Camarão com creme de milho 
Camarão com molho de uvas 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MASSAS 
Caneloni com recheio de camarão 
Espaguete à Elba (Tomate, azeitona 
preta, batata palha, bacalhau refogado) 
Espaguete à Bolonhesa 
Espaguete ao alho e óleo 
Espaguete com pesto de manjericão 
Espaguete com pesto de jambu 
Fettuccini à Parisiense (molho branco, 
presunto e ervilha) 
Fettuccini com molho de tomate e 
manjericão 
Fettuccini ao alho e óleo 
Fetuccine com manteiga de ervas  
Lasanha de frango com espinafre e ricota 
Lasanha italiana (queijo, presunto, molho 
branco e parmesão) 

Lasanha vegetariana (legumes e molho 
branco. Não possui massa) 
Lasanha mista (queijo e presunto) 
Lasanha aos 4 queijos 
Penne com brócolis ao alho e óleo 
Penne com tomate seco e rúcula 
Penne com carne seca 
Penne com molho de queijo 
Penne ao sugo 
Penne com ervas paraenses 
Ravioli ao molho de camarão 
Ravioli ao pomodoro basilíco 
Rondelle aos 4 queijos gratinado 
Capeletti de queijo aos 4 queijos  
Capeletti de Carne ao sugo com 
manjericão 
Capeletti de Carne ao pomodoro 

 
ACOMPANHAMENTOS 

Arroz Branco 
Arroz ao Curry 
Arroz com Jambú 
Arroz com carne seca 
Arroz de Pato (com jambu e tucupi) 
Arroz paraense (camarão seco, tucupi e 
jambu) 
Arroz com bacalhau 
Arroz à grega (passas, cenoura, presunto, 
ervilha) 
Arroz com frango defumado 
Arroz com legumes (brócolis, cenoura, 
abobrinha, ervilha) 
Arroz carreteiro (paio, bacon, presunto, 
pimentões e cebola) 
Arroz cantonese (ovos mexidos, 
abobrinha, açafrão e cenoura) 
Arroz com camarão  
Arroz com tomate seco e espinafre 
Arroz com salmão e brócolis 
Batata com mostarda L’Ancienne 
Batata Rosti (batata ralada misturada e 
frita com bacon e queijo parmesão) 
Batata bolinha assada ao alecrim 
Batata em rodelas com manteiga de 
ervas 
Batata noisete 

Batata ao murro (batata assada com 
casca em manteiga de ervas) 
Batata gratinada (em rodelas, gratinada 
com queijo ralado, açafrão e azeite) 
Gratin de batata(em rodelas, gratinada 
com queijo ralado e molho branco) 
Purê de batata com jambu 
Purê de batata com cebola caramelada 
Purê de cenoura 
Purê de abóbora gratinado 
Purê de mandioquinha 
Cenoura salteada 
Brócolis ao alho e óleo 
Abobrinha grelhada com tomate e 
manjericão 
Caponata (abobrinha, berinjela, cenoura, 
pimentões cortados em cubos e 
confitados em azeite) 
Berinjela à parmegiana (empanadas em 
rodelas, com molho de tomate e queijo 
ralado) 
Berinjela grelhada com manjericão 
Panachê na manteiga (Legumes 
salteados) 
Banana caramelada 
Creme de palmito com cogumelos 
silvestres 



 

 

Cebola empanada 
Farofa 

Pupunha caramelada 
 

 
SOBREMESAS 

 
Charlote de Maracujá (biscoito 
champagne e creme de maracujá) 
Flan de Taperebá 
Flan de Cupuaçu 
Flan de Baunilha com calda de caramelo 
Manjar de Coco 
Manjar de Castanha do Pará 
Mousse de chocolate meio amargo 
Mousse de chocolate  
Mousse de laranja  
Cheesecake de Morango 
Merengue com morangos e chantilly 
Pavê de Cupuaçu 
Pavê de Sonho de Valsa 
Pavê Romeu e Julieta 
Pudim de leite 
Pudim de Abóbora 
Pudim de Coco 
Pudim de Queijo reino 
Quindão de Cupuaçu 
Quindão de Coco 
Strudel de Abacaxi 
Strudel de Maçã 
Taça Brownie 
Torta de Limão 
Torta Gelada de Café 
Torta Alemã 
Torta Nega Maluca 
Torta de Castanha do Para 
Torta de Maracujá 
Torta de Sonho de Valsa 
Torta Prestígio 
Torta Floresta Negra 
Torta Delícia de morango 
Torta de nozes com marshmallow  
Torta de Casadinho (chocolate branco e 
preto) 
Torta de Chocolate com Doce de Leite 
Torta de Brigadeiro com Doce de 
Cupuaçu 
Torta mesclada com chocolate 
Torta de chocolate branco 
Torta de ameixa com marshmallow 

Torta casquinha de cupuaçu com queijo 
reino 
Cheesecake de queijo reino
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