
Kit de Banquetes



É uma filosofia gastronômica baseada no 
consumo de produtos frescos e naturais, 
elaborados de modo caseiro; respeitando o 
que comemos e o meio ambiente, e com o 
desejo de descobrir novas culturas e 
destinos através da cozinha.

NATURAL, FRESCO E CASEIRO

RESPONSÁVEL

MULTICULTURAL
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Café da Manhã & Coffee Break
 



Coffee Break

Coffee break 1
Coffee break 2
Coffee break 3
Coffee break Francês 
Coffee break Requintado
Coffee break Doce
Coffee break Superfood
Adicional
(opção doce ou salada)
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Café da Manhã

Buffet  / 
Empratado

2 HORAS DE SERVIÇO

Jamaicano

USD 

$ 25

$ 25

USD P/P
1 HORA

$ 7
$ 9
$ 11
$ 13
$ 15
$ 9
$ 15
$ 3

$ 11
$ 13
$ 15
$ 17
$ 19
$ 13
$ 19
$ 5

USD P/P
4 HORAS

USD P/P
8 HORAS

$ 14
$ 16
$ 18
$ 20
$ 22
$ 16
$ 22
$ 7



Café preto e descafeinado, variedade de chás

Suco  fresco: laranja, pomelo, abacaxi, pepino com salsinha

Frutas tropicais frescas

Pãezinhos para o café da manhã e pão

 Pãezinhos para o café da manhã recém saídos do forno

 Sortido de cereais e granola com leite ou iogurte

Cesto de fruta

Mini baguetes com salmão e queijo creme

Mini sanduíche de fiambre de peru e queijo creme
 em pão integral

Conservas e manteiga

Ovos mexidos com legumes, fiambre e queijo, ou Mini omelete
com cogumelos e cebola

Batata Hash Brown

 Bacon

 Salsicha de café da manhã

3

Café da Manhã
Buffet ou
Empratado
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(30 PAX MÍNIMO)

Supreme
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Café fresco, café descafeinado e variedad de chás

Sucos frescos: Laranja, Manga-cenoura, Azeda, Abacaxi

Prato de fruta da época e frutos inteiros

Pãozinho

Doces variados e manteiga

Bolos de café da manhã

Variedade de Cereais e Granola, variedades de leite e iogurtes

Mingau de milho

Ackee e peixe salgado

Almôndegas fritas

Banana cozida

Ovos mexidos

Salsicha Jerk

Batata  hash brown

Bacon

Café da Manhã
Jamaicano
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(30 PAX MÍNIMO)

Menu de especialidades da Jamaica



Café, expresso, descafeinado e variedade de chás

Leite integral, leite de soja, leite de amêndoas

Suco de laranja

Água com e sem gás

Café, expresso, descafeinado e variedade de chás

Leite integral, leite de soja, leite de amêndoas

Sucos de laranja, verde e abacaxi

Água com e sem gás

Croissant francês

Pain au chocolat

Rolo de canela e passas

Muffin de lima

Muffin de chocolate
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Coffee Break
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos..

Serviço de 1 hora.
Serviço de 4 horas. 
Serviço de 8 horas.

Coffee Break 1

Coffee Break 2



Café americano, expresso, 

descafeinado, chás

Bebida energética
3 opções

Água engarrafada com e 
sem gás
2 opções

Mix de castanhas e frutas

Mix de fruta desidratada

Chips de vegetais

Sanduíche de vegetais no 
pão integral
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Café americano, expresso, 

descafeinado, variedade de chás

Leite integral, leite de soja,
leite de amêndoas

Água engarrafada com e sem gás

Suco de Laranja, verde
e abacaxi

Sanduíche de vegetais

Sanduíche de queijo e presunto

Pain au chocolat

Rolos de canela e passas

Muffin de limão e chocolate

Donas de açúcar, morango e 
baunilha

Biscoitos sortidos

Refrigerantes

Brocheta de frutas de temporada

Café americano, expresso, 

descafeinado, variedade de 

chás

Leite integral, leite de soja, 
leite de 
almêndoas

Água engarrafada com e 
sem gás

Financier de chocolate

Macaron de café

Éclairs de limão

Biscoito  Madeleine 
de mel

Mini Opera

Espeto  de frutas
da época

Refrigerantes

Coffee Break 3 Superfood Coffee Break
Francês
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Café americano, expresso, descafeinado, chás

Leite integral, leite de soja, leite de amêndoas

Água engarrafada com e sem gás

Suco de laranja, verde, abacaxi, toranja

Sanduíche de fiambre e queijo

Sanduíche de vegetais

Sanduíche de dedo de carne assada

Empanada de atum e pimentões

Espeto de frutas da época

Café, expresso, descafeinado e variedad de chás

Leite integral, leite de soja, leite de amêndoas

Água engarrafada com e sem gás

Bebidas gaseificadas

Cupcake de caramelo

Cupcake com cobertura de chocolate

Cupcake de morango

Cupcake de oreo

Coffee Break Salgado Coffee Break Doce



Canapés
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Observações gerais: Os preços incluem impostos e taxas, preço por pessoa. Alguns ingredientes podem 
variar de acordo com o país, preços sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Canapés

2 Opções
4 Opções
6 Opções
8 Opções

Nota: serviço de 1 hora, open bar 
básico incluído durante 1 hora

 (ver opções de bar).

Selecionar 

2/ 4/ 6 / 8 
opções no total, dentro das 

 seguintes categorias:

Canapés Frios
Canapés Calientes 
Canapés Doces
Aperitivos Jamaicanos

Todos podem ser da mesma categoria ou
podem ser mesclados.

USD

$ 23
$ 26
$ 29
$ 32



Caviar de berinjela com coulis de manjericão, torradas

Torrada de salmão fumado com molho tártaro

Espetada de de callo de hacha (molusco originário do México ) 
com chupito de espuma de Aguachile (prato típico)

Fiambre curado, tomate seco, azeitonas pretas, e bruschettas de 
cream cheese

Patê de peixe e vegetais sobre pão integral de centeio

Tarte individual de cream cheese coberto de cebolinha

Espetada ''Caprese''

Tartar de atum com ‘’sangrita’’ de tomate (suco típico do México)

Verduras marinadas com ‘’tapenade’’  de azeitonas

Pão pissaladière de pimentos e cebola

Éclairs de guacamole

Wrap de peru com mostarda à moda antiga e tomate

Sanduíche de dedo de ovo cozido com caril e passas

Ceviche de vieras e  rolo de pepino

Creme de alho-poró e queijo azul

Emulsão de gaspacho de pepino
com menta

Sopa de abacate e pepino

Mexilhões em molho de escabeche 
caseiros

Salmão marinado com esferas de 
manga e coentro fresco

Mousse de queijo de cabra, mil folhas 
de manjericão e melancia
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Canapés
Frios
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.

Crema de puerro y queso azul

Emulsión de gazpacho de pepino
con menta

Sopa de aguacate y pepino

Mejillones en escabeche caseros

Salmón marinado con esferas de mango y 
cilantro fresco

Mousse de queso de cabra, mil hojas de 
albahaca y sandía



Wonton de marisco

Rolo primavera de vegetais e gengibre

Bolo de vegetais

Bolo de caranguejo e azeitonas

Espetada de abacaxi assado e frango ágrio picante

Puré de cogumelos e ‘’chimichanga’’ de manteiga

de alho e salsinha

Croquetes de fiambre e cebola cristalizada

Croquete de bacalhau com alho e salsinha

Espetada de camarão glaseado com tamarindo

Frango Satay

Empanada de mexilhões e queijo mozzarella

Empanada de chili com carne

Taco crocante frito com mole de carne de vaca

Strudel de marisco

Tarte individual de espinafre e queijo ricotta

Mini tamal de massa de milho com camarões
chipotle

Mini tamal de massa de milho com frango e mole
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Quentes
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.

Canapés



Financier de chocolate

Financier de frutas vermelhas

Macarons de morango

Macaron de café

Macaron de baunilha

Éclair de limão

Torta de limão

Tartelete de amêndoas e banana

Trufa de chocolate e pistache

Trufa de cacau e gengibre

Magdalena de caramelo

Cupcake de café

Galleta de coco

Galleta de chocolate com coco

Biscoito de mel “Madeleine”

Biscoito de laranja “Madeleine”

Ópera de chocolate e café

Massa folhada açucarada

Cookie de chocolate
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Canapés Doces
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.



,

Salada de couve

Ceviche de camarões com molho de 

pimenta

salada de frango das Índias Ocidentais

Salada de pasta rasta

Creme de abóbora assada

Canapés de ackee e peixe salgado

Marlin ou espadarte fumado, papaia verde

Molho de caril de medalhão de lagosta

Palitos de Escovitch

Bammy frito

Strudel de vegetais

Panado de carne Jamaicana

Panado de vegetais
Jamaicanos

Asas de frango Jerk

Rolo primavera de porco Jerk

Bolinho de bacalhau

Duckunoo

Bolo de frutas da
 jamaica

Gotas de coco

Gizzada

Rosa en la parte superior

Pudim de batata

Bolo  de cenoura

Bolo de banana
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Jamaicanos

Frio Quente Doce

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

Menú de especialidades de Jamaica

Canapés



Menus Empratados

“Escolha e selecione”
 



Grand & Coral
Menu

Escolha e 
selecione
3 Tempos

USD 

15

$ 67

OPEN BAR BÁSICO INCLUIDO DURANTE 3 HRS.
(VER OPÇÕES DE BAR))

Entrada  Sopa ou 2 Entradas, 2 Prato Principal / 
Sobremesa, Opções Locais, Internacionais e Veganas

Menu Clássico

3 Tempos
4 Tempos

USD

$ 42
$ 52

OPEN BAR BÁSICO INCLUIDO DURANTE 3 HRS.
(VER OPÇÕES DE BAR)

3 TEMPOS
Entrada/ Prato principal / Sobremesa Local, Internacional 

e opções veganas
4 Tempos

Entrada, Sopa ou 2 entradas / Prato principal / Sobremesa Local, 
Internacional e opções veganas

Menu Premium 

3 Tempos
4 Tempos
5 Tempos

                           USD

$ 48
$ 58
$ 70

OPEN BAR BÁSICO INCLUÍDO DURANTE 3 HRS. 
(VER OPÇÕES DE BAR) 
3 TEMPOS PREMIUM

Entrada / Prato Principal / Sobremesa, Local, 
Internacional e opções veganas 

4 TEMPOS PREMIUM
Entrada, Sopa ou 2 entradas / Prato principal / 

Sobremesa, opções locais, internacionais e veganas.
5 TEMPOS PREMIUM

Entrada,Sopa ou 2 entradas / 2 Prato principal / 
Sobremesa, opções locais, internacionais e veganas.

Observações: Preço por pessoa. Mínimo 12  pessoas em buffet. 3 horas de evento incluídas. Open bar básico incluído  durante as 3 horas que dura o evento.
As seleções finais devem ser feitas com antecedência, e devem ser entregues ao menos 72 horas antes da chegada. 

Acrescente Porterhouse Cut por USD 25.00 por pessoa (com a compra de 3 estações de buffet ou com a compra de um prato de 3 tempos). 
Acrescente lagosta por USD 25.00 por pessoa (com a compra de 3 estações de buffet ou com a compra de um prato de 3 tempos). 

* Preços com impostos e taxas incluídos, preço por pessoa, alguns ingredientes podem variar de acordo com o país, preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.



Mil folhas de queijo de cabra e mascarpone com salada de tomate e manjericão

Alface romana com lascas de queijo parmesão, cremoso condimento Caesar e croutons de focaccia

Ceviche de camarões ao estilo do Caribe

Folhas verdes com cogumelos e Portobello na grelha, maçã e condimento de vinagre balsâmico
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Entradas

Menu
Clássico

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)



Robalo com 
‘’persillada’’ especiada, 
batata Macaire, creme de 
mostarda à moda antiga, 
cenouras glaceadas

Mar e terra com Bife do 
lombo de vaca e 
espetada de camarões,  
molho de pimento e 
achiote, mini Salteado de 
vegetais e Batata recheada 
com Crocante de fiambre

Peito de frango
em crosta de alecrim e
demi-glace,
musselina de batata
e cogumelos

Bolo de massa folhada 
com legumes, com 
legumes, cogumelos,
alcachofras, couve-flor,
sobre creme de
Grão-de-bico e óleo
verde

Caldo de carne com 
cebola cristalizada e 
salsinha seca

Sopa de peixe com 
Pimenta caiena, endro e 
fresco aroma de coentro

Sopa de champignons
com pesto rústico e 
croutons de pão

Creme de couve-flor 
com azeite de trufa

Maçã assada e 
especiada, creme de 
canela

Emulsão de 
maracujá
con biscoito de gengibre 
e coulis de manga

Pie de banana 
flambada em rum e 
xarope de especiarias

Biscoito de caramelo 
em xarope 
especiado, cilindro de 
canela e parfait de 
cardamomo.
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Cremes e 
Sopas

Pratos 
Principais Sobremesas



Caramelo crocante de queijo de cabra,  frutos secos, hortelã fresca
e vinagreta de Dijon

Salada de atum semi-cozido com abacate, vinagreta de endro(aneto)
e bolacha de sésamo preto

Salada de vieiras com vinagreta de cítricos, pérolas de abacate,
espargos do campo e gelatina de salsinha

Tarte tatin de cogumelos, caldo reduzido de cogumelos e casca de 
toranja cristalizada

Sopa de lagosta
com peixe e mexilhões,
espuma de açafrão

Creme de ervilhas e
cebola, toucinho seco

Marisco e vegetais com 
sopa de creme de
caril “rougaille”, pão
Com especiarias

Vichyssoise de
cenoura e gengibre,
Biscoito de especiarias
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Menu
Premium
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.

Entradas

Cremes



Fondant morno de chocolate e frutos
vermelhos, creme de framboesa

Limoncello tiramisu, camada crocante 
de chocolate branco, pistácio com 
merengue em vinagre balsâmico e molho 
de chocolate preto

Parfait de iogurte e frutos 
vermelhos, gelatina transparente de 
hortelã-pimenta

Chocolate do Caribe, frutos vermelhos
e espuma de lima

Peito de frango com portobello,
vegetais da época, creme de
ervilhas e manjericão

Filé de robalo com marisco,
batata doce com cúrcuma, cenoura 
salteada, arroz selvagem

Surf and turf de bife de vaca com
lagosta, cracker de batata e vegetais da
horta, manteiga branca
e três molhos de pimenta

Mil-folhas de compota de tomate e
beringelas na grelha, escalivada de 
pimentos morrones, bolacha de 
grão-de-bico, coulis de manjericão e arroz 
pilaf

19

Pratos Principais Sobremesas
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Entrada

Prato Principal

Sobremesas
Vieiras e parisina de vegetais, emulsão de
óleo de trufa

Terrina de foie gras, compota de chutney de
manga, flores da época e brioche de
manteiga

Canelones de camarão em molho ligeiro de
queijo envolvido em aboborinha,
ovas de peixe

Patê recheado de Foie e pistache, gelatina 
de vinho branco, folhas da época em vinagrete 
de tomate cherry

Salmão fresco marinado sobre crocante de
batata, lima e espuma de endro (aneto)

Bife de vaca Black Angus com flor de sal, 
cebola e molho de vinho tinto, musseline de batata 
com creme de espargos com queijo parmesão

Escalope de lubina, barigoule de alcachofras
em azeite, azeitonas Kalamata

Peito de frango recheado de tomilho, ravioli e 
trufas pretas, suco concentrado de tomilho, ravioli de
creme de espinafres, batata confitada

Lagosta Saint-Germain vol au vent, pequenos 
vegetais ‘’al dente’’, molho de marisco

Rack de cordeiro em persillade, jicama em suco  
de alecrim, cenouras em compota

Bolacha crocante, mousse de limão e pistaches, 
chocolate branco, redução de cítricos

Sablé bretón, creme de baunilha Bourbon, manga 
cozida a baixas temperaturas, cremoso de rum

Biscoito de caramelo com xarope de especiarias, 
cilindro de canela, parfait com cardamomo

Macaron de frutas vermelhas, creme de mirtilos, 
açúcar de hortelã-pimenta e redução de vinagre 
balsâmico de vinho tinto

Esfera de chocolate negro,bolo de
framboesas vermelhas, cobertura de frutos vermelhos e 
molho de chocolate quente

Grand &
Coral Level
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.



Estações de Buffet 
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Monte sua própria seleção de buffet a partir das 
estações que mais gosta, começando por 2, 3, 4 ou 5.

Se forem necessárias mais estações, pode-se seguir 
adicionando $6 USD  adicionais por cada nova estação.

Também é possível acrescentar 1  estação a qualquer 
outro evento ou menu de especialidades.

1 estação
(opção não disponível 
para jantar)

2 estações
3 estações
4 estações
5 estações

Observação: Preço por pessoa.
Mínimo 20 pessoas em buffet 3 horas de evento incluídas. Open 

bar básico incluído durante as 3 horas que dura o evento.
Acrescente Porterhouse Cut por USD 25.00 por pessoa. 

Acrescente lagosta por USD 25.00 por pessoa.

Buffet
Por Estações
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
(20 PAX MÍNIMO)

USD

$35

$41
$47
$53
$59
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Peixe marinado, defumado e cru - Estação 1

Peixe branco
marinado
m casa com endro e 
molho báltico

Tataki de atum
Com molho de 
soja ao limão e 
wasabi

Salmão defumado e 
guarnições: limões, 
picles de cebola, 
alcaparras, ovos 
picados, cream cheese, 
picles de gengibre 

Pães: 
mini bagel, 
mini pão de 
centeio, 
pumpernickel, 
grissini

Buffet
Por
estações
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
(20 PAX MÍNIMO)



Dip de queijo azul  e amêndoas

Dip de queijo  panela e ervas frescas

Dip de queijo de cabra com pimenta picante

Gouda, Edam, Camembert, suiço, Gorgonzola, 
queijo de cabra natural e cinza

Guarnições:
uvas, nozes, frutos secos, manteiga, 
cebola e compota de vinagre balsâmico, 
confit de frutas vermelhas, chutney de 
mango

Pães: 
Baguette francesa e trigo integral, 
centeio, centeio e grissini
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Queijo  -  Estação 2



Salmão  fresco e atum

Guarnições:
Picles de gengibre e wasabi

Molhos:
Maionese de  wasabi, molho de  soja, molho 
de soja com lima, molho de soja com 
pimenta, molho teriyaki, molho de soja 
light, molho tártaro

Maki de pepino, surimi e cream cheese

Maki de atum, abacate e tampico

Maki de salmão e  wakame com maionese  japonesa

Maki de surimi, vegetais e tampico

Maki de atum picante

Maki de peixe e marisco  com creme de soja

California roll de banana da terra e camarões, molho 
teriyaki picante

Califórnia com frutas e sementes de gergelim

25

Barra de Sushi ao vivo   -  Estação 3

Nigiri Makis



Espaguete, penne rigate, 
farfalle, tortellini, fusilli

Molhos: bolonhesa, tomate, 
4 queijos, primavera, 
arrabiata, frango Alfredo, 
pesto vermelho

Lasanha com mussarela

Macarrão no forno com 
bacon e parmesão

Guarnições: queijo 
parmesão ralado, 
mozzarella,  azeite
picante, azeite lima, azeite 
de manjericão, Moinho de 
pimenta fresca

Peixe e ceviche peruano de 
leite de tigre

Aguachile de camarão

Ceviche misto

Coquetel de camarão

Ceviche vegetariano de 
palmito

Biscoitos salgados,, chips 
de banana e mandioca

Maionese, rabanete 
picante, cebolete, molho 
picante
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Ceviches e Coquetéis 
Estação 4

Pasta Party
Estação 5



Salada alemã de batata

Mistura de tomate cherry, pepino
azeitonas, pimentos e cenourinha

Salada de espinafre com
chicória, entremeada e nozes

Molho chimichurri verde e 

vermelho

Chutney de manga

Chutney de pimenta caiena e 

pimentos

Vinagrete de manjericão

Tempero para salada César

Focaccias: azeitonas e 
tomate, queijo mozzarella e 
parmesão, pimentões 
vermelhos e verdes

Pão rústico

Baguette de ervas

Pão de hambúrguer

Tempero de azeite
virgem extra e vinagre
balsâmico

Vinagrete de mostarda

Ketchup, maionese, mostarda, 
churrasco e molho A-1

Rabanete picante
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Barra de saladas -   Estação 6

Barra de saladas:

Molhos & Condimentos Pães

Alface mista, milho, tomate,
pepino

Salada de couve

Feijão com queijo de cabra,
pimento jalapeño e laranja



Tiras de New York marinadas com alecrim

Espetada de peixe com limão

Hambúrguer de vaca com queijo

Espetada de camarão e vegetais com alho

Espetada de frango marinado com iogurte
e cúrcuma

Kebab de vaca e coentro

Embutidos

Pelmazo

Lombo de porco estilo Louisiana

Vegetais assados

Espiga de milho

Batata no forno com manteiga de ervas
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Guarnições
Carnes, Aves & Frutos do Mar

Estação 7



Peixe Escovitch

Pelmazo

carne de porco

Rabo de Touro

Maçarocas de milho

Lulas fritas marinadas

Costelas de porco crocantes 

Camarões com pimentos

Pargo na grelha com lima

Fettuccini idiota

Disposições terrestres

Festival da Jamaica

Arroz e Feijão

Callaloo no vapor

Kebab de peixe-espada

Fruit cake

Carrot cake

Mango cheese cake

Potato pudding

Cornmeal pudding

Gizzada

Coconut Toto

Banana Cake
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Jamaicana - Estação 8 Jamaican Treats - Estação 9

Menu de especialidades de Jamaica



Fonte de chocolate negro, morango, abacaxi e marshmalow

Trufas de chocolate: branco, chocolate ao leite, caramelo e frutas

Pirulitos de chocolate e frutos secos: chocolate negro, branco e ao leite

Biscoito de chocolate e baunilha

Brownie de chocolate, nozes e mel

Torta floresta negra

Miniaturas:
chocolate e frutas vermelhas con caramelo, pudim de tres leites de chocolate branco, mousse de baunilha com doce 
de leite, maracujá
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Cheesecakes variadas

Torta de limão

Brownie

Torta de maçã

Bolo de zanahoria

Salada de frutas

Hora do chocolate - Estação 10

Sobremesas - Estação 11



Buffet de Especialidades 
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BBQ Party

Nota Jantares: Mínimo 20 pessoas em buffet 3 horas 
de evento incluídas. Open bar básico incluído durante 

as 3 horas que dura o evento. 
Acrescente Porterhouse Cut por USD 25.00 PP. 

Acrescente lagosta por USD 25.00 PP.

Os seguintes menus de especialidades podem 
ser a base para o seu evento e podem ser 
complementados com qualquer uma de 

nossas Estações de Buffet.

Buffet 
Internacional

Buffet 
Jamaicano

Especialidades 
da Índia

USD 

$ 46 $ 47

USD 

Menu 1
Menu 2

USD 

$ 56
$ 56 $ 47

USD 



Carnes, Aves & Frutos do Mar

Molhos & Condimentos

Barra de saladas

Pães
Focaccias: azeitonas e tomate, queijo mozzarella
e parmesão, pimentos vermelhos e verdes

Pães rústicos

Baguette de ervas

Pães de hambúrguer

Tiras de New York marinadas com alecrim

Espetada de peixe com limão

Hambúrguer de vaca com queijo

Espetada de camarão e vegetais com alho

Espetada de frango marinado com iogurte e curcuma

Espetada de vaca e coentro

Embutido

Pelmazo

Lombo de porco estilo Louisiana

Molho chimichurri verde e vermelho

Chutney de manga

Chutney de pimenta caiena e pimentos

Vinagreta de manjericão

Tempero pra salada César

Tempero de azeite virgem extra e vinagre balsâmico

Vinagreta de mostarda

Ketchup, maionese, mostarda,churrasco e molho A-
1
Rabanete picante

Alface mista, milho, tomate, pepino

Salada de couve

feijão com queijo de cabra, pimento jalapeño e laranja

Salada alemã de batata

Tomate cherry misto, pepino, azeitonas, pimentos
e cenouras

Salada de espinafre com chicória, entremeada e nozes

Menu
Festa BBQ 

Guarnições
Vegetais assados

Espiga de milho

Batata ao forno com manteiga de ervas
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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(20 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.
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Buffet
Jamaicano
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

Doce

Canapé de peixe salgado ackee

Ceviche de camarões com molho de pimenta

Salada de frango das Índias Ocidentais condimento de papaia e 
chips de banana

Panado de carne jamaicana

Asas de frango Jerk

Salada de papaia
 
Salada de Montanha Azul

Salada de pasta rasta

Salada de tomate e pepino

Salada de Couve

Tartar de peixe espada fumado

Coquetel de camarão
 
Salada de Lagosta

Atum Marinado com Chutney de manga e pimenta caiena

Peru Jerking assado

Peixe Escovitch
Frango Jerk
Carne de porco
Rabo de Touro
Maçarocas de milho
Lulas fritas marinadas
Costelas de porco crocantes
Camarões com pimentos
Pargo na grelha com lima
Fettuccine Jerk
Provisões da terra
Festival da Jamaica
Arroz e Feijão
Callaloo no vapor
Espetada de peixe-espada

Bolo de fruta
Bolo de cenoura
Tarte de queijo com manga
Pudim de batata
Pudim de farinha de milho
Gizzada
Toto de coco
Bolo de banana

Menu de especialidades de Jamaica

Frio

Carving Station

Quente



Gajar Ka Halwa (Cenoura e noz cozidas em leite)

Arroz Kheer (arroz com leite)

Gulab Jamun (bola sólida de leite fervida frita)

Frutos frescos

Dois tipos de bolo

Salada verde mista

Aloo Chana Chaat (Batatas picantes e grão-de-bico)

Salada de papaia tailandesa

Hummus

Chutney de hortelã, papadum, cornichão picante

Raita (molho indiano à base de iogurte) mista

Pães chapati, naan e paratha

Dal Makhani ou Dal Tadka

Palak Paneer (queijo fresco com creme de espinafres)

Aloo Jeera (batata com sementes de cominho)

Achari Baingan (caril de beringela em molho de escabeche)

Pollo tandoori (frango picante marinado em iogurte e assado)

Cordeiro Rogan Josh (cordeiro com caril cozinhado com molho
de tomate e cebola)

Caril de camarão (camarões cozidos em molho de coco com caril)

Fish Tawa (peixe picante frito)

Arroz basmati branco

Frango biryani (arroz basmati cozinhado com frango)
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Buffet de Especialidade
da India 1 

Pratos principais

Aperitivos / Estação de Pão

Sobremesas

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.



Gajar Ka Halwa (Cenoura e noz cozidas em leite)

Arroz Kheer (arroz com leite)

Gulab Jamun (bola sólida de leite fervida frita)

Frutos frescos

Dois tipos de bolo

Salada verde mista

Aloo Chana Chaat (Batatas picantes e grão-de-bico)

Salada de papaia tailandesa

Hummus

Chutney de hortelã, papadum, cornichão picante

Raita (molho indiano à base de iogurte) mista

Pães chapati, naan e paratha

Chana Masala (grão-de-bico da Índia)

Gobi Manchurian (bolinhos de couve-flor)

Aloo Bhindi (batata e quiabo)

Paneer Tikka Masala
(queijo fresco com molho de tomate e cebola em picles)

Frango de manteiga
(Frango cozinhado num molho cremoso de tomate)

Bhunna Ghust (cordeiro com molho de tomate e cebola)

Peixe com caril (em molho de coco)

Camarões fritos com pimenta caiena

Rice Jeera (arroz basmati com cominhos)

Lamb biryani (arroz basmati cozido com cordeiro)
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Buffet de Especialidade
da India 2
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

Pratos principais

Aperitivos / Estação de pão

Sobremesas



Tournedos de lombo de porco, bacon e molho de vinho do Porto 
Asas de frango estofadas com molho de churrasco
Rib eye com molho de cogumelos 
Salmão com molho de nozes
Camarões panados com coco
Filé de peixe com cebola caramelizada
Arroz com vegetais
Purê de batata
Creme de espinafre gratinado com amêndoas
Pasta fusilli com molho de tomate
Legumes salteados com molho hoisin
Frango Cacciatore

Vegetais mistos e crudites variados

Picles e temperos

Salada de couve

Salada mista

Salada de batata

Variedade de pão e Manteiga

Sopa de bisque de mariscos
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Menu
Buffet
Internacional

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

*Disponível em todos os destinos.

Saladas simples

Pratos principais

Sobremesas

Fruta variada da época
Bolo de ópera
Bolo de chocolate
Tarte de queijo com bagas
Bolo de fruta
Profiterole de baunilha
Strudel caribenho
Rolo suíço de chocolate duplo
Bolo de nozes
Bolo de cenoura
Bolo de limão
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Estas opções podem 
ser incorporadas a 
qualquer menu ou 

como um menu vegano 
independente.

 (Pode ser usada como substituição 
ou como estação separada)

Menu
Vegano
DESCRIÇÃO DE PRODUTO
12 PAX MÍNIMO

Preços por pessoa, mínimo 12 pessoas para jantar empratado, 20 para tipo buffet, 3 horas de evento incluídas. Open bar básico incluídoa durante as 3 horas que dura 
o evento. * Preços com impostos e taxas incluídos, preço por pessoa, alguns ingredientes podem variar de acordo com o país, preços sujeitos a alteração sem aviso 

prévio.

Dinner
Pick & Choose 

3 Tiempos
4 Tiempos
5 Tiempos

OPEN BAR BÁSICO INCLUIDO POR 3 
HORAS.

Clássico
Pick & Choose

3 Tempos
4 Tempos

OPEN BAR BÁSICO INCLUÍDO POR 3 
HORAS.

USD 

$ 46
$ 58
$ 70

USD 

$ 42
$ 52



Creme de cogumelos, 
torradas com 
duxelles e azeite de 
trufa

Creme de abóbora,
maçã e canela com
crumble de limão

Sopa de vegetais com
repolho, cenouras,
batatas e aipo,
coberta com
croutons com
infusão de alecrim
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Salada de almôndegas de
vegetais com molho de soja,
sementes, gengibre, limão e óleo
De gergelim

Torrada de centeio, abacate,
tomate semi desidratado, azeite,
salada mista e vinagrete de 
tomate e salsinha

Champiñones rebozados en panko, 
dip de anacardos, ensalada mixta de 
brotes

Caril de madrás com
grão-de-bico, leite de
coco, cenouras e
cebolas, com arroz
Basmati

Batatas recheadas de
vegetais e tofu com
tahini e molho de 
coentro

Macarrão à moda
carbonara com cream 
cheese vegano, cebola
e faux bacon

Cheesecake de chocolate com sementes de abóbora

Batido de chia e frutos frescos exóticos com espuma de coco

Tarte de maçã caramelizada com creme de baunilha

Entradas frias

Entrada Quente

Sopas Pratos Principais

Sobremesas

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
(12 PAX MÍNIMO)

Menu
Vegano



Opções de Open Bar 



41

Opções de Bar

Open Bar Básico

Open Bar
International 

Open Bar
Premium

$ 12

$ 18

$ 24

*Preço por pessoa por hora. Open bar incluído durante a duração do evento.

Melhore sua opção de barra pagando a diferença de $6.00 USD por pessoa por hora para 
Internacional e $12.00 USD por pessoa por hora para Premium.

As opções de barra dependem da categoria do hotel: Grand inclui Open bar Premium, Selection inclui 
Open bar Internacional e Iberostar inclui Open bar básico.

Observações gerais: Preços incluem impostos e taxas, preço por pessoa, algumas opções podem 
variar dependendo do país, preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.

USD 
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Dependendo do país, a marca e o tipo da bebida pode variar.

Open Bar
BEBIDAS INCLUIDAS

RUM TEQUILA WHISKY

BACARDI SUPERIOR MONTEZUMA PLATA WHISKY J&B

APPLETON VX MONTEZUMA ORO WHISKY DA CASA
APPLETON GENESIS TEQUILA DA CASA  

APPLETON ESPECIAL

GINEBRA VODKA BRANDY

OLD TOM SMIRNOFF ROJA NAPOLEÓN

TORRES 5

LICORES APERITIVOS VINHO LICORES

VERMOUTH MARTINI BLANCO DULCE VINO BRANCO DA CASA MALIBU

MARTINI VERMOUTH SECO BLANCO VINO TINTO DA CASA SAMBUCA VACCARI WHITE

VERMOUTH MARTINI ROSSO CAVA DA CASA RUM CREAM
KAHLUA

AMARETTO

CERVEJA BEBIDAS SEM ALCOOL COQUETÉIS

RED STRIPE COCA / COCA DIET MOCKTAILS
RED STRIPE LIGHT LARANJA  COQUETÉIS INTERNATIONAL

  SPRITE COQUETÉIS TROPICAIS
  AGUA MINERAL, AGUA NATURAL SUCO DE FRUTAS
  AGUA TÔNICA



43
Dependendo do país, a marca e o tipo da bebida pode variar.

Open Bar Internacional 
BEBIDAS INCLUIDAS

RON TEQUILA WHISKY
BACARDI SUPERIOR PEPE LÓPEZ GOLD WARRIOR SCOTCH

BACARDI GOLD PEPE LÓPEZ SILVER J&B
APPLETON VX MONTEZUMA SILVER DEWAR’S 12

APPLETON SPECIAL MONTEZUMA GOLD JOHNNIE WALKER RED LABEL
CAPTAIN MORGAN JIM BEAM

GINEBRA VODKA LICORES APERITIVOS

GORDON'S SMIRNOFF VERMOUTH MARTINI BLANCO DULCE
ORIGINAL BOMBAY SKYY MARTINI VERMOUTH SECO BLANCO

TANQUERAY STOLICHNAYA VERMOUTH MARTINI ROSSO
CAMPARI

FERNET BRANCA

BRANDY VINHO LICORES

TORRES 10 VINO BLANCO DA CASA
VINO ROSA DA CASA MALIBÚ

TORRES 5 VINO TINTO DA CASA SAMBUCA VACCARI BLANCO
CAVA DA CASA CREMA DE RON

KAHLUA
AMARETTO

FRANGELICO

CERVEJA BEBIDAS SEM ALCOOL COQUETÉIS

RED STRIPE COCA / COCA DIETÉTICA MOCKTAILS
RED STRIPE LIGHT LARANJA  COQUETÉIS INTERNATIONAL

HEINEKEN SPRITE COQUETÉIS TROPICAIS
AGUA MINERAL, AGUA NATURAL SUCO DE FRUTAS

AGUA TÓNICA
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Dependendo do país, a marca e o tipo da bebida pode variar.

Open Bar Premium 
BEBIDAS INCLUIDAS

RON TEQUILA GINEBRA
BACARDI ORO MONTEZUMA PLATA GORDON'S
APPLETON VX MONTEZUMA ORO BEEFEATER

APPLETON RESERVE JIMADOR PLATA TANQUERAY
APPLETON ESPECIAL JIMADOR ORO BOMBAY ORIGINAL

CAPTAIN MORGAN

VODKA BRANDY / COÑAC VINHO

GREY GOOSE BRANDY MAGNO VINO BLANCO DA CASA
VINO ROSA DA CASA

ABSOLUT BRANDY TORRES 10 VINO TINTO DA CASA
STOLICHNAYA COÑAC HENNESSY CAVA DA CASA

SKYY COÑAC COURVOISIER V.S

APERITIF LIQUORS WHISKY LICORES

VERMOUTH MARTINI DULCE BLANCO JOHNNIE WALKER BLACK LABEL GRAND MARNIER ROJO
MARTINI VERMOUTH SECO BLANCO CHIVAS REGAL 12 YEARS COINTREAU

VERMOUTH MARTINI ROSSO DEWAR’S 12 MALIBU
CAMPARI BOURBON JIM BEAM WHITE SAMBUCA VACCARI

FERNET BRANCA CANADIAN CLUB TÍA MARIA
GEN OPORTO SANDEMAN RUBY JACK DANIELS KAHLUA

AMARETTO DISARONNO
FRANGELICO

BAILEYS

CERVEJA BEBIDAS SEM ALCOOL COQUETEIS

RED STRIPE COCA / COCA DIETÉTICA MOCKTAILS
RED STRIPE LIGHT NARANJA  COQUETÉIS INTERNATIONAL

HEINEKEN SPRITE COQUETÉIS TROPICAIS
DRAGON STOUT AGUA MINERAL, AGUA NATURAL SUCO DE FRUTAS

AGUA TÓNICA






