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MENU DI ITALIA 
 

1. BEBIDAS 
 Refrigerantes, normal e zero; 
 03 Opções de sucos (cajá, acerola e graviola, ou goiaba); 
 Água mineral sem gás; 

 
2. COQUETEIS VOLANTES (inclusos todos os itens abaixo) 

 Mil Folhas Frango c/ Pimenta Biquinho; 
 Queijo manteiga c/ geleia de acerola; 
 Tartele de Atum; 
 Trouxinha de Frango c/ Queijo;  
 Voul-au-Vent de queijo; 
 Caponata italiana; 
 Bruschetta; 
 Ravióli ao pomodoro; 
 Tomatinho recheado; 
 Quiche Lorraine. 
 Cestinha de Bacalhau; 
 Dadinho de tapioca c/ leite condensado; 
 Camarão na geleia de pimenta; 
 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; 

 
3. EMPRATADOS VOLANTES 

 Escondidinho de bacalhau; 
 Amostradinho de carne de sol; 
 Risoto de frutos do mar; 
 Camarão na moranga; 

 

4. MESA  ITALIANA  
 02 Peças de parmesão Italiano para flambar as massas dentro delas (molhos 

pomodoro e branco); 
 Massas tipo: Espaguete, fettuccine e linguine; 
 Iscas de filé; 
 Camarão; 
 01 Peça de queijo tipo Raclette, para ser derretido na racletteira sobre o macarrão; 
 Salada: 

 Mix de folhas verdes e roxas com tomate seco; 
 Mix de frutas; 
 Molhos para salada; 
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 Acompanhamentos: cheiro verde, bacon, parmesão ralado, pimenta do reino preta, 

sal, azeite e outros; 
 

 MATERIAL, UTENSÍLIOS E OBSERVAÇOES 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 5 (cinco) horas..  
 

5. PREÇO 
 Valor por convidado – R$ 95,00 (FORMA DE PAGAMENTO À COMBINAR) 

 Incluso Taxa de serviço; 
 Incluso Taxa de deslocamento para região metropolitana; 
 Incluso 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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