
COMEMORE a festa de seu filho(a) 
neste universo de pura DIVERSÃO!

Cardápios



Opção 1 - Massa: Rondeli com 3 tipos de molho à escolher: 
Bolonhesa, Sugo e Branco. 
Acompanhamento: Carne assada, arroz branco e salada. 

Opção 2 - Escolha 1 opção:  
Strogonoff de peito de frango ou carne. 
Acompanha: Arroz, batata palha e salada verde. 

Opção 3 - Churrasco: escolha 3 opções. 
Alcatra, lombo, linguiça, peito de frango ou coração de frango. 
Acompanha: Arroz branco, farofa, vinagrete e salada verde. 

 - Bebidas 
  Refrigerantes normal e diet, refresco de sabores variados, 
  água com e sem gás e cerveja. 

 Almoço e Jantar 

Festa especial 
Inclui até 8 opções de salgados e 6 de doces. 

  4 horas de duração. 

Festa Legal 
Inclui até 6 opções de salgados e 4 de doces. 

  3 horas de duração. 



- Escolha 2 opções.  
Tortas salgadas  
Sanduíche de metro 
Sanduíches coloridos no cone 
Wrap ( Sanduiche enrolado no pão folha) 

 - Bebidas 
  Refrigerantes normal e diet, água com e sem gás, cerveja, 2 tipos de sucos naturais, 
iogurte, café e leite. 

Brunch - 10h às 14h

Bolinho de Feijoada 
Batata frita 
Polenta frita 
Pastel de carne e queijo 
Calabresa acebolada 
Mandioca frita 
Caldinho de feijão 
Mini Cuscuz  
Mini sanduíche de carne loca 
Torresmo 

Festa Boteco

 - Bebidas 
   Refrigerantes normal e diet, água com e sem gás, 2 tipos de sucos, cerveja e caipirinha de limão. 

Salgadinhos diversos à escolher ( 5 tipos) + Pão de queijo.

- Escolha 6 opções de salgadinhos + 4 opções do cardápio abaixo: 



Ragu de polenta cremosa com linguiça 
Risoto piemontesa com iscas de carne ao molho madeira 
Risoto de limão siciliano com queijo Brie 
Mini Rondeli de presunto e queijo 
Ravioline com mussarela de búfala ao molho de ricota com confins de tomate  
Escondidinho de carne seca 
Souflet de bacalhau 
Queijo coalho ao mel 

 - Bebidas 
  Refrigerantes normal e diet, água com e sem gás, 2 tipos de sucos e cerveja. 

Festa especial Finger Food

Hamburger 
Cheese Burger 
Burger salada 
Melt Burger (queijo cheddar) 

Festa Hamburger e Milk Shake 

 - Bebidas 
  Refrigerantes normal e diet, água com e sem gás, 2 tipos de sucos, milk shake e cerveja. 

Festa Picnic 
 Festa especial - Inclui até 8 opções de salgados e 6 de doces 
 Festa legal - inclui até 6 opções de salgados e 4 de doces 

- Escolha 8 opções de salgadinhos e 2 opções de finger food.

- Caixinha personalizada com suco, chocolate, bala de goma e sanduíche. 
TUDO EMBALADO E PERSONALIZADO COM O TEMA DA FESTA E NOME.

- Escolha 6 opções de salgadinho + cone de batata frita. 



Entradas: 6 tipos de salgadinhos à escolher + 1 item das opções abaixo: 
- Saladinha do Chef na taça  
- Salada Caprese (Tomate cereja e mussarela de búfala) 
- Maionese 
- Salpicão  
Principal: escolha 1 opção 
-  Risotos (sabores à combinar) 
-  Massas frescas (massa e molho à combinar) 

Caldo de Feijão 
Caldo verde 
Creme de mandioquinha 
Creme de aspargo 
Creme de Palmito 
Quirelinha 
Sopa de legumes com letrinha 

Festa Spazio

Festa Caldinho  

Festa feijoada
Entrada: 8 tipos de salgadinhos à escolher 
Feijoada completa, arroz, farofa, couve, mandioca frita, torresmo e laranja.

Festa Pizza
Entrada: 8 tipos de salgadinhos à escolher 
Pizzas: Escolha 5 sabores de pizza

- Escolha 6 opções de salgadinhos + 3 opções do cardápio abaixo: 

Acompanha torrada, cebolinha e parmesão.

Nesta opção o chef prepara os pratos ao vivo para seus convidados.



Wrap (Sanduiche enrolado em pão folha) 
Salgadinhos assados 
Cone de pão de queijo 
Biscoito de polvilho 
Mini espetinho Caprese 
Saladinha no potinho 
Massinha no potinho 

Festa light

Festa Vegana 

Festa crepe francês

Marguerita 
Presunto e queijo 
Frango desfiado com requeijão 
Brócolis , queijo e bacon 
Filé mignon com gorgonzola 
Acompanha saladinha

Morango com chocolate 
Goiabada com requeijão 
Banana com canela 
Banana com chocolate 
Doce de Leite 
Acompanha sorvete de creme

Entrada: escolha 6 tipos de salgadinhos 
Crepes: escolha 3 salgados e 2 doces 

Mix de frutas c/ chantilly 
Frutinhas no palito 
Gelatina 
Buffet de açaí ( com granola, leite ninho,  
leite condensado e flocos crocante) 
Iogurte c/ Froot Loops 
Sucos diversos

Cardápio Vegano, sem glúten, desenvolvido com muita segurança pela especialista 
Paula Flório do Veggie Foods.



 Coxinha (Frango e frango c/ catupiry) 

 Rissoles (carne, queijo, pizza, palmito, ricota c/presunto, calabresa c/catupiry, milho c/catupiry) 

 Empada (frango e milho) 

 Croquete (carne, milho e frango) 

 Mistinho  (presunto e queijo) 

 Tubinho de salsicha 

 Bolinho caipira 

 Mini pizza 

 Pastelzinho assado (frango, carne c/alho, pizza, palmito, calabresa e milho c/ catupiry) 

 Kibe e Kibe recheado com catupiry 

 Bolinha de queijo 

 Bolinha de queijo provolone 

 Esfirra (carne, ricota e frango) 

 Trouxinha de tomate seco c/ ricota 

 Trouxinha de brócolis com catupiry 

 Quiches (queijo, palmito, ricota c/ tomate seco, frango c/ nozes e brócolis c/ bacon) 

 Bolinho de peixe  

 Croquete de carne seca 

 Enroladinho de parmesão  Croquete de milho 

 Croquete de legumes 

 Bolinha de milho c/ requeijão 

 Bolinha de brócolis 

 Bolinha de queijo 

 Bolinha quatro queijos 

 Risoles de queijo 

 Risoles de palmito 

 Pérola de queijo 

 Crespinho de milho  

SALGADOS

OPÇÕES DE SALGADOS

OPÇÕES VEGETARIANAS



BOLOS E DOCES
 Brigadeiro 
 Prestigio 
 Brigadeiro com morango 
 Trufado 
 Mousse de chocolate 
 Floresta negra 
 Sonho de Valsa 

 Brigadeiro preto/branco 
 Cajuzinho de amendoim 
 Casadinho 
 Olho de sogra 
 Laranjinha 
 Perinha 
 Beijinho de coco 
 Gelatina 
 Alegria 
 Maçãzinha 
 Bicho de pé 

 Coco 
 Maracujá 
 Morango com creme 
 Morango com chantilly 
 Salada de fruta com creme 
 Abacaxi com creme 
 Abacaxi com coco 
 Creme de ameixa 
 Nozes (massa e creme de nozes) 
 Recheio de brigadeiro e cobertura  
de chantilly c/ chocolate 
 Flores branca 
 Brigadeiro e chantilly de chocolate 
 Doce de leite 
 Frutas 
 Bolo de mesclado 

BOLO MASSA DE CHOCOLATE

BOLO MASSA BRANCA DOCES



CONTATOS
       Venha nos conhecer pessoalmente, será um prazer 

recebê-lo em nosso mundo de diversão! 

          Rua: Brigadeiro Osvaldo Nascimento Leal, 294 

 Dúvidas e Agendamento pelos telefones:   
(12) 3922-2482 / 3921-3824 

Segunda a Sexta 09h30 às 18h30 
Sábado 09h30 às 13H30 

sdrifs@sdrifs.com.br 

 www.sdrifs.com.br 

  www.facebook.com/sdrifs 

http://www.sdrifs.com.br

