COFFEES
Duração: Até 30 minutos
Coffee Simples
Café
Seleção de Chás
Suco de fruta
Mini bolo
Pão de queijo
Coffee I
Café
Leite quente
Chocolate em pó
Seleção de chás
1 Tipo de suco
1 Tipo de bolo tradicional
1 Tipo de mini sanduíche
Pão de queijo
Frutas da estação laminadas
Coffee II
Café
Leite quente
Chocolate em pó
Seleção de chás
Achocolatado gelado
1 Tipo de suco
2 Tipos de bolo tradicional
1 Tipo de salgado
1 Tipo de finger sanduiche
1 Tipo de mini sanduíche
Pão de queijo
Frutas da estação laminadas Frutas

Coffee III
Café
Leite quente
Chocolate em pó
Seleção de chás
Achocolatado gelado
2 Tipos de suco
Iogurte e granola
2 Tipos de bolo tradicional
Petit four – salgado
1 Tipo de finger sanduiche
1 Tipo de mini sanduíche
1 Tipo de salgado
1 Tipo de doce
Pão de queijo
Frutas da estação laminadas
Coffee IV
Café
Leite quente
Chocolate em pó
Seleção de chás
Achocolatado gelado
2 Tipos de suco
Iogurte + granola
2 Tipos de bolo tradicional
1 Tipo de finger sanduiche
2 Tipos de mini sanduiche
2 Tipos de salgado
Pão de queijo
1 Tipo de doce
Frutas – salada de frutas ou fruta da estação laminada.

BRUNCH
Serviço em Buffet
Duração: até 3 horas
Entradas
 Salada de folhas verdes, tomate com laminas ou pedaços de frutas cítricas
 Seleção de frios
 Cesta de pães
Comidinhas
 Finger sanduiche – 1 tipo
 Quiches – 2 tipos
 Ovos com bacon
 Salsicha ao molho de tomates
Pratos Quentes
(Servidos em buffet com bowls)
 Penne ao Pomodoro/4 queijos
Sobremesas
 1 tipo de doce ou torta ou mousse
 Salada de frutas

WORK LUNCH
Serviço em Buffet
Duração: até 1 hora, com tolerância de 30 min.
Opção I
 Mini salada verde
 Quiche de frango
 Sanduíche integral de legumes e queijo cottage
 Massa seca e um tipo d emolho
 Pudim de leite
 Salada de frutas

Opção II
 Mini salada grega
 Wrap a California
 Quiche de alho e palmito
 Chicken fingers estilo Thai
 Escondidinho de carne seca
 Sanduíche integral de legumes e queijo cottage
 Cheesecake de framboesa
 Salada de frutas
Opção III
 Mini salada verde
 Wrap Vegan
 Quiche Lorraine
 Sanduíche de salame italiano com rúcula e parmesão
 Emincé de Filet mignon ao molho do chef
 Arroz e farofa especial
 Cheese cake de frutas vermelhas
 Tarteletta limão
 Salada de frutas

ALMOÇO BUFFET
Obs.: para cada dia das semanas no mês, há um cardápio específico, obedecendo à tabela de
composições abaixo.
Saladas

Quentes

sobremesas

Mix de folhas verdes

Arroz branco

Frutas lamindas

Salada composta

Arroz integral

Pudim de leite

Grãos

Proteína vermelha

Do dia

Carpaccio

Proteína branca

Cesta de mini pães &
antepastos (3 tipos)

Prato vegetariano

Molhos diversos

Guarnição I
Guarnição II
Massa seca + molho

Opcional - (para jantar ou almoço)

Couvert nas mesas
Mini pães, grissinis, sachê manteiga, creamcheese , 1 tipo de patê/antepasto.
Pacote de Bebidas Não Alcóolicas
Água Mineral, sucos de frutas, refrigerante.

Opções para Welcome Coffee ou Coffee
Bebidas:
. Café
. Leite quente
. Chocolate em pó
. Seleção de chás
. 1 Tipo de suco:. laranja com acerola, uva, abacaxi, caju, goiaba, maracujá e laranja.
Bolo tradicional:
. chocolate com cobertura de chocolate meio amargo;
. maçã e aveia;
. laranja com glacê de laranja;
. fubá com goiabada;
. muffin de baunilha com gotas de chocolate;
. bolo de banana com cobertura branca:
. bolo inglês;
. cenoura com gengibre e laranja com cobertura de chocolate;
. toalha felpuda;
. iogurte com glacê de limão e os mesmos sem coberturas.
Tipo de sanduíche:
. pão integral, branco, 12 grãos, baguete tradicional, mini ciabata, mini batata, baguete com gergelim,
mini-hambúrguer.
. Base: creme de ricota e manjericão, maionese, creme de queijo branco, patê de azeitonas, requeijão,
cream cheese, cream cheese + chutney de abacaxi, pasta de maçã e passas, patê de tomate seco, patê
de salsa.
. Recheios: queijo branco, peito de perú, queijo prato, mussarela, presunto, lombo
defumado, blanquet de perú, frango cremoso, rosbife caseiro, salame.
. Folhas e temperos: tomate, alface, rúcula, cenoura ralada.
Tipo de salgado assado:
. Quiches, folhados, empanados, trouxinhas, esfihas, empadas, danish, éclair
. Pão de queijo (sempre servido)
Tipo de fruta:
. melão, mamão, manga, melancia, abacaxi - servidos no copinho ou laminados.
Observações:
. Cortes:
O bolo é cortado em pedaços pequenos e quadrados
Os sanduiches feitos com pão de forma, cortados ao meio
Os sanduiches com baguetes, cortados com quatro cm de largura
Os salgados são minis

Sucos:
Polpa e natural, dependendo da fruta do dia.
Quantidades:
As quantidades serão calculadas pelas regras básicas de porção por pessoa e obedecem ao tempo
máximo de 30 minutos. Após este tempo deverá ser contratada reposição dos alimentos.
Serviço:
Todos os alimentos serão provados/degustados pela chef ou sub chef de cozinha.
Ao longo dos 30 minutos haverá um profissional de A&B, responsável pela limpeza e organização.
A reposição, se necessário, será feita dentro do período de 30 minutos de consumo.
Os coffees obedecerão aos horários pré-estabelecidos e poderão ser alterados desde que com duas
horas de antecedência.

