Confraternização de Fim de Ano Para Empresas
Coquetel Rosário (Mínimo de 20 Pessoas)
Coquetel Elegance (Mínimo de 20 Pessoas)

Prezado (a) Sr.(a),
Conforme solicitado, vimos apresentar proposta para o serviço de coquetel de
confraternização, sendo:
I) Números de Convidados: a confirmar
II) Data e horário: a confirmar
III) Forma de serviço: volante
IV) Equipe de serviço: do restaurante
V) Proposta de menu:

COQUETEL ROSARIO

Grissinis variados
Crocante de patê de campagne
Crocante de gorgonzola e pera
Cake de tomate e tapenade
Palito de berinjela e tomate seco
Polvo ao shoyu
Mini quiches variadas
Folheado de salmon
Mini sanduíches variados

Mini pratos

Mini saladinha de quinoa
Mini risotinho de ervas e camaroes

Dessert

Financier de castanhas
Mini tarteletes de frutas

Bebidas Incluídas

Punch da Rosário
Caipirinha ou caipivodka de frutas
Coca-cola comum e zero
Chopp Stella Artois
Água com e sem gás
Fornecimento de gelo

VI) Preço: O valor da proposta é de R$105,00 (cento e cinco reais) por pessoa,
com serviço dos garçons incluso.

COQUETEL ELEGANCE

Grissinis variados
Cake de tomate e tapenade
Cake de camarão ao curry
Patê de campagne au romarin
Crocante de gorgonzola e pêra
Palito de berinjela e tomate seco
Palito de abobrinha com minas e hortelã
Polvo ao shoyu
Mini quiches variadas
Folheado de salmon
Crocante de salmon marinado

Mini pratos

Mini Gaspacchio
Mini saladinha de lulas com lentilhas
Mini risotinho de pato confit

Dessert

Financier de castanhas
Mini torta Anouk
(chocolate amargo com framboesa)
Mini tartelettes de frutas

Bebidas Incluídas

Punch da Rosário
Vinho branco ou tinto
Chopp Stella Artois
Caipivodka de frutas da estação
Coca-cola comum e zero
Água com e sem gás
Fornecimento de gelo

VII) Preço: O valor da proposta é de R$125,00(Cento e vinte cinco reais) por
pessoa, com serviço dos garçons incluso.
Os eventos terão duração de 3 (três) horas. Para cada hora excedente será
cobrado 20% do valor total do evento.
Caso o número de convidados ultrapasse a quantidade contratada será cobrado
o valor da proposta por pessoa ao final do evento. Em caso de não
comparecimento de todos os convidados será cobrado o combinado.
Não está incluso neste orçamento, imposto, decoração, serviço de manobrista e
pessoal de receptivo, guardanapos personalizados, quebra de material. Assim
como DJ e equipamento de sonorização.
VIII) Material de Serviço: Todo o material de serviço é de responsabilidade
do buffet. Qualquer alteração no número de convidados deverá ser comunicada
com no mínimo 2 dias de antecedência.

Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários pelos telefones/fax: 21 25183533 e 21 25183033, ou pelo e-mail
eventos@brasserierosario.com.br , com Frédéric ou Luiz Antonio.
Uma cópia desta proposta deverá ser devolvida com o devido “de acordo”
assinado pelo cliente e com o preenchimento dos seguintes dados:
 Nome completo do solicitante:
 Em caso de pessoa jurídica, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal:
OBS: Para emissão de nota fiscal favor acrescentar 11,94% ao valor total da
proposta
 Endereço para correspondência.
IX) Forma de Pagamento: O pagamento poderá ser feito através de depósito
bancário em nome de Rosário 34 Panificadora Ltda, sendo 50% na aceitação da
proposta e como reserva do espaço (no mínimo 72 horas de antecedência) e o
saldo na data do evento.
Banco do Brasil. Agência: 2865-7. Conta Corrente: 409316-X.
CGC: 07.136.175/0001-70, Inscrição Estadual: 77.851.267.
Esperamos ter a oportunidade de servi-lo (a) em breve, agradecemos à consulta
e preferência.
Atenciosamente,
___________________

De acordo,
____________________

