
MENU

• Salada de camarões e tartar de manga.
• Creme de abóbora com ovo poche e azeite de alfavaca.
• Mero confitado com emulsão de alho e guisado de presunto e alho poró.
• Bolo de chocolate quente com sorvete de baunilha.

HARMONIZAÇÃO

• Vinho Branco Masia Ribot; Macabeo-Parellada  (Espanha-Penedes).
• Vinho Tinto  Viña Tobia; Tempranillo  (Espanha-Rioja).
• Cava Rocamar Brut (Espanha-Penedes).
• Água mineral, refrigerante e cerveja.
• Cafés e chás.

DECORAÇÃO E MONTAGEM

• Montagem na área do restaurante ou salão do hotel.
• Disponível em mesas quadradas e redondas.
• Toalhas turquesa e centro de mesa com flores tropicais azuis e brancas, 

detalhes marinhos e velas.
• Jogo de copos em azul y guardanapos decorados com detalhes 

marinhos.

Preço: US$ 52 por pessoa

MENU MEDITERRÂNEO
Recomendado para festa de casamento “Ondas de Amor em Azul”.



MENU

• Creme frio de melão com salada crocante de caranguejo.
• Ceviche de mero com vinagrete de manga.
• Lombo e camarões no espeto (mar e terra).
• Torta tropical de maracujá e chocolate branco.

HARMONIZAÇÃO

• Vinho Branco Delirios; Sauvignon Blanc (Espanha-La 
Mancha).

• Vinho Tinto  Masia Ribot; Tempranillo  (Espanha-Penedes).
• Cava Jaque de Reyes Brut (Espanha-La Mancha).
• Água mineral, refrigerante e cerveja.
• Cafés e chás.

DECORAÇÃO E MONTAGEM

• Montagem na área do restaurante ou salão do hotel.
• Disponível em mesas quadradas e redondas.
• Toalhas em laranja e centro de mesa tropical.
• Jogo de copos combinando e guardanapos com detalhe 

tropical.

MENU TROPICAL
Recomendado para festa de casamento “Paraíso Tropical”.

Preço: US$ 47 por pessoa



MENU

• Salada de sashimi de atum com vinagrete de manga.
• Creme de peru defumado com ovo gratinado.
• Rib-Eye assado ao teriyaki com batatinhas assadas. 
• Bolo de limão com aroma de gengibre e chocolate branco.
• 
HARMONIZAÇÃO

• Vinho Rosê Masia Ribot; Macabeo-Parellada  (Espan-
ha-Penedés).

• Vinho Tinto Viña Tobia; Tempranillo (Espanha-Rioja).
• Cava Jaque de Reyes Brut (Espanha-La Mancha).
• Água mineral, refrigerante e cerveja.
• Cafés e chás.
• 
DECORAÇÃO E MONTAGEM

• Montagem na área do restaurante ou salão do hotel.
• Disponível em mesas quadradas e redondas.
• Toalhas em branco e preto, jogo de copos e guardanapos 

combinando com detalhes florais.
• Centro de mesa com candelabro e rosas vermelhas.

Preço: US$ 52 por pessoa

MENU FUSÃO
Recomendado para festa de casamento “Encontro Perfeito”.



MENU

• Croquete de frango/bombom de foie gras e gergelim / batata ao molho.
• Creme de queijo com abobrinha salteada e alho poró e amêndoas.
• Carne defumada e camarões com espuma de maionese de maracujá.
• Lombo confitado ao aroma de frutas cítricas com tarte tatin de batata e bacon.
• Brownie com nozes, gel e manga e sorvete de baunilha.

HARMONIZAÇÃO
• Vinho Branco Viña Tobia; Viura-Malvasía (Espanha-Rioja).
• Vinho Tinto Daimon Viura-Malvasía-Tempranillo (Espanha-Rioja).
• Cava Torre De La Vid Brut (Espanha-Penedés).
• Água mineral, refrigerante e cerveja.
• Cafés e chás.

DECORAÇÃO E MONTAGEM

• Montagem na área do restaurante ou salão do hotel.
• Disponível em mesas quadradas e redondas.
• Toalhas de mesa em prata, jogo de copos combinando e guardanapos brancos.
• Centro de mesa com candelabro e rosas brancas.

MENU DE GALA
Recomendado para festa de casamento “Branco Mágico”.

Preço: US$ 58 por pessoa.



MENU

• Torta de atum com gaspacho de morangos.
• Canelones de faisão com salada oriental.
• Mero asado com sopa bouillabaisse e verduras com ervas finas.
• Trouxinhas recheadas com maçã, queijo e sorvete de baunilha.

HARMONIZAÇÃO

• Vinho Branco Joan Sarda; Chardonnay (Espanha-Penedés)
• Vinho Tinto  Viña Tobia; Tempranillo  (Espanha-Rioja).
• Cava Castell de Ribes Brut (Espanha-La Mancha)
• Água mineral, refrigerante e cerveja.
• Cafés e chás.

DECORAÇÃO E MONTAGEM

• Montagem na área do restaurante ou salão do hotel.
• Disponível em mesas quadradas e redondas.
• Toalhas de mesa brancas, jogo de copos combinando e 

guardanapos brancos com detalhe em cristal.
• Centro de mesa com candelabros de cristal e rosas cor-de-

rosa.

MENU ROMÂNTICO
Recomendado para banquete de bodas “Amor en Rosa”.

Preço: US$ 25 por pessoa


