Menu de Aniversário

Data do aniversário: ____/_____/2021
Nome do Aluno:____________________________
Turma:___________________________________

Quantidade de pessoas:_________
Valor Total R$: ______________________

Atenção:
O pedido deverá ser feito e pago na tesouraria com no mínimo 48horas de antecedência
Não fornecemos embalagem descartáveis para transporte das sobras. Por favor trazer.

Escolha sua opção
Item
Kit 01
Kit 02
Kit 03
Kit 03
Kit 04

Descrição
01 tipo de salgado + 01 Bolo +01Frutas + 01 Doce + 01 tipo de
Suco
02 tipos de salgado +01Bolo +01 doces + 01 tipo de suco
02 tipos de salgado +01Bolo +02 doces + 01 tipo de suco
Sem lactose (02 tipos de Salgado + bolo + 01 tipo de suco +
frutas + mini açaí ou picolé)

Valor
R$ 15,00

Sem glúten e lactose (02 tipos de salgado + 01 tipo de suco +
frutas +01 bolo + 01 doce )

R$ 20,00

Bolo
( )Cenoura
( )Chocolate
( )Formigueiro
( )Laranja
( )Coco com abacaxi
( )Brownie de chocolate sem
glúten, lactose e ovos

Salgados
( )Mini pizza Marguerite
( )Quibe assado
( )Pão de queijo
( )Mini empada de frango
( )Sanduiche natural
( )Mini pizza de frango com milho
( )Mini Pão de batata recheado
( )Mini esfirra de carne

(
(
(
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Coberturas
)*Guanache de chocolate 50%
)Maracujá
)Coco
)Laranja

Escolha

R$ 18,00
R$ 20,00
R$ 20,00

(
(
(
(
(
(
(
(

Doces
)Mini açaí
)Mousse de maracujá
)Mousse de limão
)Brigadeiro de colher
) Pipoca
)Beijinho de coco
)Cocada
)Frutas da estação

Salgados sem glúten
( )Tapioca de carne ou frango
( )Aveíoca com recheio de frango
( )Cuscuz com frango ou carne de
sol
( )Pipoca
( )Milho cozido (mini fatias)

Sucos

Frutas

( )Laranja ( )Uva integral
( )Salada de frutas
( )Limonada ( )Maracujá
( )Frutas da estação no
( )Suco energia (laranja, cenoura e
pote
maçã)
( ) Manga
Em cumprimento às normas vigentes, todos os alimentos serão embalados e distribuídos de
forma individualizada.

Assinatura do responsável: ____________________________________________

