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LINHA COFFEE BREAK 
 

SALGADOS 
 

Empada:[Frango/ Palmito] 

Enroladinho de salsicha: [Assado ou Folhado] 

Folhado: [Frango/ Calabresa/ Bacon] *novidade 

Mini esfiha:[Carne/ Frango] 

Mini pizza:[Milho/ Brócolis/ Calabresa] 

Pão de batata:[Calabresa/ Requeijão] 

Pão de queijo: [Tradicional ou Parmesão] *novidade 

Pastel assado:[Carne/ Frango/ Ricota e tomate seco] 

Pastel massa de nata: [Frango/ Presunto e queijo/ Palmito] 

Quiche: [Palmito/ Brócolis/ Quatro queijos] 

Enroladinho de lombo e queijo 

Enroladinho de salame e queijo 

Sanduíche de cheddar: [Presunto, queijo e cheddar] 

Sanduíche de mini pão I: [Salame, requeijão e pepino] 

Sanduíche de mini pão II: [Salpicão de frango] 

Sanduíche de pão baquete: [Presunto, queijo, requeijão e alface] 

Sanduíche de pão bisnaguinha: [Queijo, lombo, requeijão e tomate] 

Sanduíche natural: [Presunto, queijo, requeijão, alface e cenoura] 

Canudinho de salpicão de frango 

Bolinha de queijo 

Bolinha de presunto e queijo *novidade 

Croquete de carne com requeijão *novidade 



 

Coxinha de frango com requeijão 

Quibe com requeijão 

Pastel bolha: [Carne/ Frango com requeijão/ Queijo com orégano] 

Rissole: [Frango/ Carne] 

 

DOCES 
 

Cookie de chocolate 

Pão de mel: [Chocolate] *novidade 

Folhado de goiabada 

Mini cuca: [Doce de leite] 

Muffins: [Chocolate/ Formigueiro] 

Pé de moleque: [Chocolate] 

Tartelete: [Limão/ Maracujá] 

Canudinho: [Doce de leite] 

Mini churros: [Doce de leite] 

Mini cueca virada 

Mini amarra marido 

Pastel bolha: [Brigadeiro/ Beijinho/ Doce de leite e Banana/Goiabada e queijo] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LINHA COQUETEL 
 

SALGADOS 
 

Barquete: [Salpicão de lombo, fios de ovos e cereja] 

Bruscheta: [Italiana (tomate, manjericão, parmesão e azeite de oliva)] 

Canapé folhado: [Azeitona/ Tomate seco/ Presunto] 

Canapé torradinha: [Azeitona, Tomate seco/ Presunto] 

Mini x salada 

Palito de frios I: [Queijo, tomate cereja e manjericão] 

Palito de frios II: [Queijo, salsicha e pepino] 

Pão de queijo recheado: [Requeijão/ Cheddar] 

Tartelete de salpicão: [Frango/ Atum] 

 
DOCES 
 

Tacinha: [Brigadeiro/ Mousse de maracujá/ Mousse de limão] 

Barquete: [Brigadeiro/ Beijinho] 

Tartelete de creme confeiteiro com cereja 

Pastel bolha: [Brigadeiro com morango] 

Brigadeiro 

Beijinho 

Cajuzinho 

Casadinho 

Caramelizado: [Nozes/ Olho de sogra] 

Docinho de ninho com nutela 

Docinho de churros 
 
 

 
 



 

ITENS EXTRAS 
 

EMBALAGEM INDIVIDUAL 
 

Gelatina com creme 

Iogurte natural com granola e açúcar mascavo 

Sagu com creme 

Salada de frutas 

Torta de bolacha 

 
BEBIDAS 
 

Água mineral: 500 ml 

Café com leite: 1,9 litros 

Café preto: 1,9 litros 

Chá: 1,9 litros 

Chocolate quente: 1,9 litros 

Suco natural: 0,9 litro: [Laranja/ Uva] 

Refrigerante: lata ou 2 litros 

Cerveja: lata 

Chopp: consultar marca 

Espumante: consultar marca 

Vinho: consultar marca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Entre em contato: 
 
 

contato@executaeventos.com.br 
 

(49) 3304-0311 (horário comercial) 
(49) 99987-1405 (whatsapp) 

 


