
FESTAS MAIS SAUDA´VEIS

2594-8472 ou 9 7291-4056 

lucilaljc@yahoo.com.br

http://www.comidinhasdalucila.com.br/ 

Mesa de salgados frios e bebidas para todos, adultos e crianças 

(Serviço de garçom apenas para recolher e passar salgados quentes)

Comidinhas:

Salgados, saladas, frutas, bolo e docinhos a escolher.

Para beber:

2 tipos de suco natural (polpa ou fruta), chá mate gelado natural,  Coca e Guaraná 

normal,e zero

 60 pessoas:  R$ 2.890

 80 pessoas: R$ 3.490

 100 pessoas: R$ 3.990

 preço por pessoa extra: 40 reais antecipado ou 47 depois da festa.

 Para efeito  de contagem, crianças  até  4 anos não pagam,  porém apenas para 

festas com no mínimo 60 pagantes e quando esse número não ultrapasse 30% do 

número de pagantes.

Forma de pagamento:

 Sinal de 60% para a reserva da data e o restante na véspera da festa. Festas 

reservadas com mais antecedência, podemos parcelar em 3 vezes.

 No cheque (cheques não são aceitos para pagamentos após a festa)

 Em caso de cancelamentos, será cobrada multa de 30% do valor contratado.

 O prazo de contratação é de 15 dias de antecedência  da data da festa, porém 

recomendamos fazê-lo o mais cedo possível.

http://www.comidinhasdalucila.com.br/
mailto:lucilaljc@yahoo.com.br


SALGADOS ASSADOS ou QUENTES: 

ESCOLHER 5 (CINCO) OPÇÕES DA LISTA ABAIXO

1. Empada de palmito 

2. Esfiha fechada de carne

3. Quiche de queijo

4. Quiche de queijo com alho poró

5. Quiche de queijo com espinafre

6. Empanada de frango orgânico com massa integral

7. Casquinhas de tapioca com queijo e goiabada

SALGADOS FRIOS: 

ESCOLHER 4 (quatro) OPÇÕES DA LISTA ABAIXO

1. Sanduíche de peito de peru, mussarela de búfala e rúcula no pão francês integral.

2. Sanduíche de mussarela de búfala, tomate e azeite no pão soft sponge.

3. Sanduíche de queijo estepe, salame e alface americana com molho  caseiro no pão 

de parmesão.

4. Sanduíche  de  abobrinha,  mussarela  de  búfala,  azeite  de  ervas  no  pão  de 

mandioquinha.

5. Saladinha de tomate, mussarelinha e manjericão no potinho.

6. Saladinha verde com grãos.

7. Cuscuz vegetariano no potinho.

Em todas as festa está incluído:

1. Pipoca

2. Biscoito de polvilho

3. Pão de queijo

4. Maçã ou mexericas

5. Mini pizza de mussarela



DOCES: (Pé de moleque e paçoca – já inclusos)

ESCOLHER 5 (cinco) OPÇÕES  DA LISTA ABAIXO 

 

1. Brigadeiro com raspas de chocolate

2. Brigadeiro branco com raspas de chocolate branco

3. Bicho de pé

4. Beijinho de coco 

5. Quindim

6. Potinhos de frutas da estação.

BOLOS

ESCOLHER 1

1. Pão-de-ló branco, com frutas (abacaxi ou pêssego)

2. Pão-de-ló branco  com nozes e doce de leite.

3. Chocolate Trufado (chocolate com creme de leite)

4. Bolo de brigadeiro

 

EXTRAS OPCIONAIS:

Doces (60 unidades)

 Picolé de frutas do FRUTOS DO BRASIL

 Pirulitos de chocolate belga para decorar a mesa

Preço: R$ 350,00 (preço para cada opção)

Salgados (60 unidades)

 Caldinho de feijão

 Escondidinho de batata com queijo (podemos substituir por carne moída, abobrinha 

grelhada ou queijo com cebola caramelizada)

 Seleção de pizzas (marguerita, berinjela e alcachofra)

 Preço: R$ 330,00 (preço para cada opção)



OBSERVAÇÕES:

1. Caso o dono da festa queira trazer alguma bebida alcoólica de casa, será 

cobrada uma taxa de R$180,00 referente a um garçom extra,  copo de 

vidro e gelo.

2. Nosso serviço cobre 4 horas de festa.

3. Fornecemos os descartáveis brancos ou transparentes para tudo que iremos 

servir.

4. Não esqueça de levar a velinha do bolo!

5. Não fornecemos toalhas para não interferir na decoração da festa.

6. Consulte sobre opções para dietas com restrições.

7. Pedimos para enviar a escolha de cardápio com até15 dias de antecedência.

8. PREÇOS VáLIDOS Até DEZEMBRO DE 2016.


