Apresentação
Somente a estrutura diferenciada de nossa empresa pode garantir a você e seus convidados uma
festa muito mais bonita e inesquecível.
Oferecemos a você e seus convidados alimentação e bebidas de qualidade e sem limite por pessoa
durante todo o seu evento. Os salgados são fritos e assados na hora o que garante uma crocância
sem igual. Nossa equipe tem treinamento especial para que todos se sintam muito bem servidos e à
vontade num clima festivo e acolhedor.
Fachada de vidro, pé direito alto, ambiente clean, além de todos os acessórios necessários para a
realização de seu evento.
Para seu conforto e de seus convidados nossa área de recreação fica em um ambiente
independente e controlado por monitoras treinadas. Enquanto você atende seus amigos e
familiares e coloca as conversas em dia, as crianças se divertem, pulam e gritam em um ambiente
próprio para elas.
Capacidade para 130 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
Capacidade para casamentos 100 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
A Meg y Doo Festas não tem igual!

Mini Wedding Meg y Doo - 1
Decoração
Mesas arrumadas com toalhas e
cobre-manchas na cor desejada
1 mesa para os noivos
Louças (pratos, talheres e copos)
Guardanapos de pano

Arranjos de flores
(não incluído)
valor sob consulta
centros de mesas - convidados
2 vasos no aparador de café
2 vasos na mesa do Buffet
1 arranjo na mesa dos noivos

Mesa de Doces

Inclui:
300 bombons finos
1 bolo de 3 andares

Equipe
Garçom/ copeiras/ segurança e
recepcionista

Mini Casamento Meg y Doo
Duração: 5 horas de festa

Buffet Opção 1
Pratos Frios
Seleção Nobre de Folhas e Frutas
Salada de Batatas Com Bacalhau
Salada Tropical
Carnes
Medalhões de Mignons ao
Champignons
Salmão ao Forno Com Recheio de
Camarão
Camarão Gratinado
Guarnições
Arroz Natural
Risoto de Frutos do Mar
Rondelli à Parisiense
Noisettes de Batatas
Bebidas

Água, suco e refrigerante

Apresentação
Somente a estrutura diferenciada de nossa empresa pode garantir a você e seus convidados uma
festa muito mais bonita e inesquecível.
Oferecemos a você e seus convidados alimentação e bebidas de qualidade e sem limite por pessoa
durante todo o seu evento. Os salgados são fritos e assados na hora o que garante uma crocância
sem igual. Nossa equipe tem treinamento especial para que todos se sintam muito bem servidos e à
vontade num clima festivo e acolhedor.
Fachada de vidro, pé direito alto, ambiente clean, além de todos os acessórios necessários para a
realização de seu evento.
Para seu conforto e de seus convidados nossa área de recreação fica em um ambiente
independente e controlado por monitoras treinadas. Enquanto você atende seus amigos e
familiares e coloca as conversas em dia, as crianças se divertem, pulam e gritam em um ambiente
próprio para elas.
Capacidade para 130 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
Capacidade para casamentos 100 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
A Meg y Doo Festas não tem igual!

Mini Wedding Meg y Doo - 2
Decoração
Mesas arrumadas com toalhas e
cobre-manchas na cor desejada
1 mesa para os noivos
Louças (pratos, talheres e copos)
Guardanapos de pano

Buffet Opção 2
Pratos Frios
Seleção Nobre de Folhas e Frutas
Salada Primavera
Salada Marroquina
Carnes

Arranjos de flores
(não incluído)
valor sob consulta
centros de mesas - convidados
2 vasos no aparador de café
2 vasos na mesa do Buffet
1 arranjo na mesa dos noivos

Mesa de Doces

Inclui:
300 bombons finos
1 bolo de 3 andares

Medalhões de Mignon ao Veluté
Filé de Congrio ao Perfume de
Alcaparras
Camarão ao Champagne
Guarnições
Arroz Natural
Arroz Com Amêndoas
Rondelli à Parisiense
Noisettes de Batata
Bebidas

Água, suco e refrigerante
Equipe
Garçom/ copeiras/ segurança e
recepcionista

Mini Casamento Meg y Doo
Duração: 5 horas de festa

Apresentação
Somente a estrutura diferenciada de nossa empresa pode garantir a você e seus convidados uma
festa muito mais bonita e inesquecível.
Oferecemos a você e seus convidados alimentação e bebidas de qualidade e sem limite por pessoa
durante todo o seu evento. Os salgados são fritos e assados na hora o que garante uma crocância
sem igual. Nossa equipe tem treinamento especial para que todos se sintam muito bem servidos e à
vontade num clima festivo e acolhedor.
Fachada de vidro, pé direito alto, ambiente clean, além de todos os acessórios necessários para a
realização de seu evento.
Para seu conforto e de seus convidados nossa área de recreação fica em um ambiente
independente e controlado por monitoras treinadas. Enquanto você atende seus amigos e
familiares e coloca as conversas em dia, as crianças se divertem, pulam e gritam em um ambiente
próprio para elas.
Capacidade para 130 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
Capacidade para casamentos 100 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
A Meg y Doo Festas não tem igual!

Mini Wedding Meg y Doo - 3
Decoração
Mesas arrumadas com toalhas e
cobre-manchas na cor desejada
1 mesa para os noivos
Louças (pratos, talheres e copos)
Guardanapos de pano

Buffet Opção 3
Pratos Frios
Seleção Nobre de Folhas e Frutas
Salada Espanhola
Salpicão Especial
Carnes

Arranjos de flores
(não incluído)
valor sob consulta
centros de mesas - convidados
2 vasos no aparador de café
2 vasos na mesa do Buffet
1 arranjo na mesa dos noivos

Escalopes de Mignon ao Vinho
Madeira
Filé de Peito de Frango ao Creme
de Damasco e Nozes
Filé de Peixe ao Molho de
Camarão
Guarnições

Mesa de Doces

Inclui:
300 bombons finos
1 bolo de 3 andares

Equipe
Garçom/ copeiras/ segurança e
recepcionista

Mini Casamento Meg y Doo
Duração: 5 horas de festa

Arroz Natural
Arroz à Grega
Batatas Sautès
Pene aos Quatro Queijos
Bebidas

Água, suco e refrigerante

Apresentação
Somente a estrutura diferenciada de nossa empresa pode garantir a você e seus convidados uma
festa muito mais bonita e inesquecível.
Oferecemos a você e seus convidados alimentação e bebidas de qualidade e sem limite por pessoa
durante todo o seu evento. Os salgados são fritos e assados na hora o que garante uma crocância
sem igual. Nossa equipe tem treinamento especial para que todos se sintam muito bem servidos e à
vontade num clima festivo e acolhedor.
Fachada de vidro, pé direito alto, ambiente clean, além de todos os acessórios necessários para a
realização de seu evento.
Para seu conforto e de seus convidados nossa área de recreação fica em um ambiente
independente e controlado por monitoras treinadas. Enquanto você atende seus amigos e
familiares e coloca as conversas em dia, as crianças se divertem, pulam e gritam em um ambiente
próprio para elas.
Capacidade para 130 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
Capacidade para casamentos 100 adultos sentados e 45 crianças na área de recreação.
A Meg y Doo Festas não tem igual!

Mini Wedding Meg y Doo - 4
Decoração
Mesas arrumadas com toalhas e
cobre-manchas na cor desejada
1 mesa para os noivos
Louças (pratos, talheres e copos)
Guardanapos de pano

Arranjos de flores
(não incluído)
valor sob consulta
centros de mesas - convidados
2 vasos no aparador de café
2 vasos na mesa do Buffet
1 arranjo na mesa dos noivos

Mesa de Doces

Inclui:
300 bombons finos
1 bolo de 3 andares

Equipe
Garçom/ copeiras/ segurança e
recepcionista

Mini Casamento Meg y Doo
Duração: 5 horas de festa

Buffet Opção 4
Pratos Frios
Seleção Nobre de Folhas e Frutas
Salada de Maionese Tradicional
Salada Primavera
Carnes
Tatu Recheado ao Molho Ferrugem
Galantine de Frango ao Creme de
Laranja
Pernil Com Finas Ervas
Guarnições
Arroz Natural
Arroz Colorido
Batata Palha
Farofa Crocante
Bebidas

Água, suco e refrigerante

