Há 10 anos realizando sonhos
O Buffet Le Francys é o local ideal para
seu evento acontecer. Conta com uma
ampla variedade de cardápios. Nosso
salão comporta até 200 convidados,
cadeiras de metal soﬁsticada, banheiro
com fraldário, churrasqueira, camarim e
gerador para assegurar a segurança do
seu evento. Venha nos visitar.

Cardápio Jantar
Canapés

Bebidas:

Salgadinhos ( escolher 10 tipos )

Refrigerantes toda primeira linha, sucos e água
mineral.
Cerveja Opcional

Coxinha de frango
Empadinha de palmito
Empadinha de frango
Es iha de carne
Es iha de calabresa
Es iha de frango
Bolinho de carne
Bolinha de queijo
Risole de presunto e queijo
Risolis de calabresa com queijo
Kibe
Kibe com requeijão
Bolinho de carne seca
Mini quiches de bacon
Mini Quiches de creme de camarão
Mini Quiches de creme de bacalhau
Bolinho de milho com queijo
Trouxinha folhada de palmito
Trouxinha folhada de creme de camarão
Arroz Branco
CARNE
( ) Frango assado
( ) Lagarto assado ao molho madeira

Massa
( ) Caneloni

(

) Rondele

(

) Conchiglione

Sabores: Presunto e queijo, Frango com catupiry e
Quatro queijos
Saladas
5 tipos de Saladas, incluindo ovos de codorna,
palmito e legumes

Coquetel de frutas: 2 sabores ( ) Pêssego
( ) Abacaxi ( ) Morango ( ) Maracujá ( ) Coco
Bolo com recheio de: Abacaxi, Pêssego, Ameixa,
Coco, Mousse de chocolate, Prestígio ou Mousse de
Maracujá
Sorvete: Chocolate Branco.
Docinhos: Brigadeiro, Beijinho, Bicho de pé,
Cajuzinho, Olho de sogra, Moranguinho, Dois
Amores .
* Mesa de Encerramento: Café com chantilly e
doces variados.
* Garçom e Segurança
* Metre Assessoria no dia do evento.
* Crianças pagantes acima de 5 anos
* Horário de festa com duração de 05h00 min

Cardápio Massas
Canapés
Salgadinhos ( escolher 10 tipos )
Coxinha de frango
Empadinha de palmito
Empadinha de frango
Es iha de carne
Es iha de calabresa
Es iha de frango
Bolinho de carne
Bolinha de queijo
Risole de presunto e queijo
Risolis de Frango com catupiry
Kibe
Bolinho de carne seca
Mini quiches de bacon
Bolinho de milho com queijo
Trouxinha folhada de palmito
OPÇÕES DE PRATO PRINCIPAL:

Bebidas:
Refrigerantes toda primeira linha, sucos e água
mineral.
Cerveja Opcional

(
(
(
(

) Caneloni ao molho vermelho / Molho Branco
Coquetel de frutas: 3 sabores ( ) Pêssego
) Rondeli ao molho vermelho / Molho Branco
( ) Abacaxi ( ) Morango ( ) Maracujá ( ) Coco
)Conchiglione ao molho vermelho / Molho Branco
) So iole ao molho Vermelho / Molho Branco
Bolo com recheio de: Abacaxi, Pêssego, Ameixa,
Coco, Mousse de chocolate, Prestígio ou Mousse de
Sabores das Massas: Presunto e Queijo, Quatro Maracujá.
Queijos, Frango com Catupiry
Sorvete: de chocolate Branco.
CARNE :

Bolo decorativo Incluso

Coxa e sobrecoxa de frango assado

Docinhos: Brigadeiro, Beijinho, Bicho de pé,
Cajuzinho, Olho de sogra, Moranguinho, Dois
Amores.

SALADAS:

*Mesa de Encerramento: café com chantili e doces.
4 tipos de saladas incluindo, ovos de codorna,
palmito e legumes
* Garçom e Segurança
* Metre Assessoria no dia do evento.
Arroz Branco
* Crianças pagantes acima de 5 anos
* Horário de festa com duração de 05h00min

Sorvete: de chocolate Branco.

Cardápio
Churrasco
Canapés: Folhados
Salgadinhos
Coxinha de frango
Bolinho de carne
Bolinha de queijo
Risole de presunto e queijo
Kibe
Arroz Branco
CARNES :
Espetinho de Carne - Espetinho de Lingüiça –
Espetinho de Frango – Coração e Cafta
Acompanhentos : Queijo , Pão de Alho e Farofa
Saladas
5 tipos de saladas , incluindo ovos de codorna ,
palmito e maionese
Bebidas:
Refrigerantes toda primeira linha, sucos e água
mineral.
Cerveja Opcional
Coquetel de frutas: 2 sabores ( ) Pêssego
( ) Abacaxi ( ) Morango ( ) Maracujá ( ) Coco
Bolo com recheio de: Abacaxi, Pêssego, Ameixa,
Coco, Mousse de chocolate , Prestígio ou Mousse de
Maracujá.

Bolo decorativo Incluso
Docinhos: Brigadeiro, Beijinho, Bicho de pé,
Cajuzinho, Olho de sogra, Moranguinho, Dois
Amores.
* Mesa de Encerramento: café com chantili e doces
* Garçom e Segurança
* Metre Assessoria no dia do evento.
* Crianças pagantes acima de 5 anos
* Horário de festa com duração de 05h00min

Coquetel com prato quente
Canapés: Folhados

( ) Fricasse de Frango ( ) Berinjela à
parmegiana ( ) Nhoque ( ) Escondidinho de
carne seca

Lanches frios: ( escolher 5 tipos )
Mini pão com salame, atum, peru, frango des iado,
queijo branco com tomate seco, provolone e Bebidas:
presunto queijo.
Refrigerantes toda primeira linha, sucos e água
mineral.
Salgadinhos ( escolher 15 tipos )
Cerveja Opcional
Coxinha de frango
Coquetel de frutas: 2 sabores ( ) Pêssego ( )
Empadinha de palmito
Abacaxi ( ) Morango ( ) Maracujá ( ) Coco
Empadinha de frango
Es iha de carne
Bolo com recheio de: Abacaxi, Pêssego, Ameixa,
Es iha de calabresa
Coco , Mousse de Chocolate , Prestígio , Mousse de
Es iha de frango
Maracujá .
Bolinho de carne
Sorvete: de chocolate Branco.
Bolinha de queijo
Risole de presunto e queijo
Bolo decorativo Incluso
Kibe
Kibe com requeijão
Bolinho de carne seca
Docinhos: Brigadeiro, Beijinho, Bicho de pé,
Mini quiches de bacon
Cajuzinho, Olho de sogra, Moranguinho, Dois
Mini Quiches de creme de camarão
Amores .
Mini Quiches de creme de bacalhau
Bolinho de milho com queijo
*Mesa de Encerramento: café com chantili e
Trouxinha folhada de palmito
Bombons de coco
Trouxinha folhada de creme de camarão
* Garçom e Segurança
* Metre Assessoria no dia do evento.
Escolher 1 prato quente
* Crianças pagantes acima de 5 anos
* Horário de festa com duração de 05h00min

Endereço: Cel. José Lopes de Toledo, 614 Vl. Antonieta (Esq. Avenida Incon idência Mineira, 1157)
Site: www.lefrancys.com.br | espacolefrancys@gmail.com
Vise-te nosso facebook: Espaco_lefrancys
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