
sua festa aQui



A nossa Casa é palco de deliciosas festas. Perfeitas para quem quer fugir 
do modelo tradicional dos buffets infantis, mas procura um espaço feito 
para crianças com muito charme e diversão garantida. 

Durante a semana temos a opção de uma festa exclusiva para as crianças 
de três a seis anos, mais econômica e durante o dia. À noite, oferecemos 
a Festa Prática com descontão de 15%, com tudo o que temos nas festas 
dos finais de semana ou a Festa para os Grandinhos. 

Já aos finais de semana, temos a Festa Prática, com comidinhas bacanas, 
com materiais sustentáveis, mínima geração de lixo, quintal preparado 
para brincar e nenhuma preocupação para você.

a Casa do Brincar



festa prática



Cuidamos de tudo. Você não se preocupa com nada.

> Durante a semana, no horário que você preferir. Os investimentos são os mesmos da Festa Prática de final de 
semana, mas com um descontão de 15%. 

> SÁBADOS ou DOMINGOS, temos duas opções de horários: às 10h ou às 16h. Nestes dias, os investimentos são: 
1.2. Festa Prática no final de semana – para 60 pessoas (alimentação + espaço + mesa decorada + 3 horas de 
recreação até 20 crianças) – R$8.970 a vista ou 2 vezes de R$4.709. 

* Pagantes a partir de quatro anos. 
** Para 80 pessoas: acrescentar R$800 de alimentação. 
*** Para 100 pessoas: Acrescentar R$1900 de alimentação. 
**** Recreação: acréscimo de R$150 de 21 a 30 crianças e de R$300 acima de 31 crianças. 
***** Convidados extras na festa: R$49 por pessoa 
****** Tolerância de 15 minutos

festa prática



festa prática - cardápio de salgados e bebidas
EM TODAS AS FESTAS ESTÃO INCLUÍDOS:  
Carne louca 
Pastinhas com torradas de pão sírio 
Pão de queijo 
Milho cozido 
Palitinhos de queijo com tomatinhos 
Batatas sorriso assadas 
Frutinhas da estação 
Pipoca 
Biscoito de polvilho 

SALGADOS QUENTES - escolher duas opções: 
1. Mini pizza marguerita 
2. Cachorro quente com salsicha sem corante 
3. Esfirra de carne 
4. Esfirra de calabresa 
5. Esfirra de queijo 
6. Nugets assados 
7. Mini quiche lorraine (queijo com bacon) 

BEBIDAS: Coca-cola, guaraná, suco de uva ou melancia (conforme a época), suco de laranja e água 

SALGADOS FRIOS - escolher duas opções: 
1. Sanduíche de muçarela, presunto e requeijão 
2. Sanduíche de abobrinha ralada, queijo prato e azeite 
3. Sanduíche de blanquet de peru, queijo branco e rúcula 
4. Sanduíche de tomate seco, muçarela e azeite de ervas 
5. Sanduíche de queijo estepe, salame e alface com molho caseiro 
6. Cuscuz de vegetariano no copinho 
7. Saladinha de grão de trigo, pimentões, cebola, uva passa, castanhas 
8. Saladinha folhas verdes, manga, pepino e azeitonas pretas



festa prática - cardápio de doces
DOCES - escolher duas opções:
A. Brigadeiro 
B. Brigadeiro de paçoca 
C. Bicho de pé 
D. Beijinho de coco 

BOLOS  - escolher um: 
A. Chocolate com brigadeiro  
B. Bolo de cenoura com brigadeiro 
C. Bolo branco com doce de leite  
D. Chocolate com beijinho 
E. Bolo branco com recheio de morango



festa prática - extras do cardápio
SALGADOS (60 unidades) 
Escondidinho de batata com carne moída e queijo - R$450 
Macarrão (molho de tomate caseiro ou carne) -R$360 
Estrogonofe - R$490 

BEBIDAS ALCÓOLICAS. Será cobrada uma taxa de R$200 referente ao fornecimento de copos de vidro e 
gelo, além do serviço de cuidar da cerveja para que fique bem geladinha 

BOLO. de banana e uva passa, sem confeito e sem açúcar - R$80 

DURAÇÃO.  Serviço para 4 horas de festa 
 
ESPECIAIS. Consulte sobre opções para dietas com restrições 
 
PRAZOS. Pedimos para enviar a escolha de cardápio com 15 dias de antecedência 



festa prática - decoração CdB
- As decorações da Casa do Brincar são compostas por cores e utilizam 
elementos de papel, plantas, suportes e pratos para bolos 

- Temos uma forte preocupação com o uso de materiais sustentáveis e 
a não geração de lixo 

- A mesa poderá ser montada com fundo de madeira ou vegetação 

- Não trabalhamos com balões. Este serviço é contratado é a parte 



festa prática - decoração marioLa

Bichos de Brasil 
Dinossauros 
Piquenique 
Fazendinha 
Praia e surf 
Corrida de carros 
Bicicletas

Heróis e vilões  
Histórias com Lobo 
Histórias de bruxa 
Alice no país das Maravilhas 
Starwars 
Cantigas infantis 
Beattles e Rock 
Folclore

- Para decorações mais sofisticadas, trabalhamos com a Mariola que tem vasto catálogo de temas , 
não gera lixo e entrega tudo com muito capricho.  Para as decorações listadas abaixo, o investimento 
é de mais R$1.000. 

- Outros temas podem ser produzidos com antecedência de 20 dias e a decoração fica em R$1.300. 

- Lembrancinhas e arranjos de mesa são considerados extras. Preços sob consulta.

Voadores (balões e aviões) 
Brinquedos e Brincadeiras 
Piratas e sereias 
Fadas e duendes 
Princesas  
Futebol 
Frozen



Recomendação de outros serviços
- Para registrar seu momento especial, recomendamos a Taina - (11) 97681-8691 
Preço padrão - R$850, mas para festas na Casa do Brincar tem desconto de 15% e fica em R$722 

- Oficinas extras: 
Musicalização (50 minutos de duração) - R$500 

Canto da arte (2 horas de duração) - a partir de R$500 
Capas e acessórios - super herói ou príncipes e princesas (50 minutos de duração) - a partir de R$700 

Slime (50 minutos de duração) - R$600 para até 20 crianças 

 



reservas

tifani@casadobrincar.com.br 
Whatsapp (011) 96595-7223 
(011) 3032-2323

mailto:luciane@casadobrincar.com.br

