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MENU DI VENETO 
 
 

1. ILHA DE WELCOME DRINKS 
 03 Águas aromatizadas: Abacaxi com hortelã | Limão Siciliano com maçã verde | 

Morango – Servidas em suqueiras Cristal de 4,5l cada uma; 
 01 Champanheira com água mineral em copinhos; 
 Sucos tropicais servidos em garrafinhas Giovanna Papini; 
 Salada de frutas servidas em loucinhas coloridas. 

 
2. BEBIDAS 

 Refrigerantes, normal e zero; 
 04 Opções de sucos da época; 
 Água mineral sem gás; 

 
3. COQUETEIS VOLANTES (inclusos todos os itens abaixo) 

 Iscas de salmão maçaricado ao molho agridoce; 
 Brie com frutas vermelhas; 
 Mil folhas de ricota com alho poró; 
 Trouxinha de Frango c/ Queijo e bacon;  
 Tomate cereja com creme de queijo; 
 Bruschetta italiana; 
 Raviole ao pomodoro e manjericão; 
 Quiche Lorraine (3 queijos); 
 Voul-au-Vent de Camarão; 
 Dadinho de tapioca; 
 Camarão empanado com geleia de pimenta; 
 Canapé de parma; 
 Mil Folhas Frango c/ Pimenta Biquinho; 
 Queijo manteiga c/ geleia de acerola; 
 Trouxinha de Frango;  
 Ragu de costela; 
 Cheesecake a moda; 
 Mini hambúrguer; 
 Cestinha de Bacalhau; 
 Kibe ao molho de hortelã; 
 Crostini de camarão; 
 Ceviche; 
 Fritos: 

 Mini Coxinha; 
 Mini churros de doce de leite; 
 Bolinho Nordestinho; 
 Bolinho de Queijo; 
 Bolinho de bacalhau; 
 Rolinho de Presunto e queijo; 
 Cubinho de Calabresa; 
 Pastelzinho de carne; 
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4. ILHA DE ANTEPASTOS (mesa americana) 

 Jamon Serrano (Pata Negra); 
 Queijo Raclette na Racletteira com batatas rústicas; 
 Coalho com mel de engenho ao molho pesto, grelhados ao servir; 
 Risoto de frutos do mar; 
 Salada caprese com molho pesto 
 Salada Italiana; 
 Queijos (Reino, Parmesão, Gouda, Emmental e Gorgonzola); 
 Embutidos e frios (Salame italiano, Presunto de parma, Lombinho paulista e Peito de 

peru defumado); 
 Pão de maçã; 
 Torta salgada; 
 Capeletti ao molho; 
 Quiche Alho poró; 
 Quiche de tomate seco; 
 Grão de bico com confit de pimentões amarelos e vermelhos; 
 Grissinis, pães diversos e torradas; 
 Geleias, frutas e conservas diversas. 

 
5. PRATO PRINCIPAL 

 Isca de Filé mignon marinado ao molho roti; 
 Salmão ao molho de maracujá; 
 Penne regado ao alho e azeite, polvilhado com ervas finas; 
 Arroz com amêndoas laminadas; 
 Mix de folhas verdes e roxas; 
 Batata rústica; 
 Mix de Frutas; 
 Molho para salada; 

 
6. EMPRATADOS VOLANTES 

 Carpaccio ao molho mostarda; 
 Camarão na moranga; 
 Casquinho de siri; 
 Amostradinho de carne de sol na manteiga de garrafa; 

 
7. ILHA DE CALDINHOS 

 Caldinho de camarão; 
 Caldinho de Feijão; 
 Caldinho de Peixe; 
 Acompanhamentos: Azeitonas, milho, torresmos; 
 Tudo Servido a moda Giovanna Papini. 

 
8. ILHA ITALIANA 

 02 peças de queijos parmesão para flambar a massa dentro do queijo; 
 Iscas de filé; 
 Massas tipo: Espaguete e linguine 
 02 opções de molho (branco e pomodoro);  
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 Acompanhamentos: cheiro verde, bacon, parmesão ralado, pimenta do reino preta, 
sal, azeite e outros; 
 

9. ILHA DE LANCHES DA MADRUGADA 
 Mini hambúrgueres gourmet; 
 Milk-shake; 
 Mini hot-dogs gourmet; 
 Mini Pizzas; 
 Fritas com barbecue; 

 
10. MESA DE DIGESTIVO 

 01 Máquinas de café expresso; 
 01 Samová com água quente, para chás e cappuccino; 
 Bombons de café; 
 Petit fours diversos; 
 Bolos diversos em fatias. 

 
11. SERVIÇO, MATERIAL E UTENSÍLIOS, OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Gerente de evento, Maître, Chef de cozinha, garçons, apoio, auxiliar de cozinha, 
copeiras. Equipe de profissionais do Buffet Giovanna Papini é composta 
proporcionalmente de 10 convidados para cada 1 profissional. 

 Copos, taças, talheres, réchauds, pratos e demais utensílios para servir de forma 
genuína e exclusiva, visando à perfeição na realização do evento; 

 Toda estrutura de cozinha, fornecida pelo Buffet Giovanna Papini, só se fazendo 
necessário um ponto de energia seguro e um ponto de água constante, para realização 
do evento, em caso de evento fora da casa de recepção Giovanna Papini. 

 Validade da Proposta: Cinco dias corridos. 

 O serviço para este cardápio terá duração de 8 (horas) horas, a contar da hora que 
iniciamos o mesmo e pré estabelecida em contrato firmado.  

 Todas as sugestões poderão sofrer alterações, de acordo com as atualizações 
semestrais dos cardápios, realizadas pela Chef do Buffet Giovanna Papini.  

 
12. PREÇO 

 Valor por convidado – R$ 125,00 (FORMA DE PAGAMENTO A COMBINAR) 
 Incluso Taxa de serviço; 
 Incluso Taxa de deslocamento para região metropolitana; 
 Lanche para até 10 (dez) pessoas do staff de fornecedores ou terceiros fora da 

lista (ex.: fotógrafos, motoristas, babá, seguranças, outros), caso queira 
acrescentar mais pessoas será cobrado o valor de R$ 35,00 por cada adicional; 

 
Atenciosamente, 
Buffet Giovanna Papini 
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