SCOTTON BUFFET E RESTAURANTE LTDA.
Tabela de Segunda a Sexta – feira

BANQUETE
(Mínimo de 50 pessoas)
Entrada - Escolher até 04 opções
Salada Céasar, salada de atum com batatas e alho poró, salada de presunto com frutas tropicais, salada
Waldorf, salada penne colorido, salada de palmito com aspargos, salada verde, salada primavera, salada de
bacalhau, quiches diversos (cebola com queijo, tomate seco com muzzarela, queijo e presunto).
Acompanhamentos - Escolher até 03 opções
Arroz branco, arroz ao curry, arroz à piamontese, batatas gratinadas, panaché de legumes, tomates recheados,
vegetais gratinados, batatas coradas souté, purê de batatas, abóbora ou aipim, espaguete ao alho e óleo.
Pratos Principais – Escolher 02 opções
Camarão na moranga, Bacalhau gratinado, Linguado à la Meunière, Fricassé de frango, Filet de frango à
parmegiana, Brochetes de frango ao balsâmico, Medalhões de filet mignon com bacon, Strogonoff de filet
mignon, Rondelli de salmão, Panquecas de frango com catupiry ao molho branco, Panquecas de frutos do mar
ao molho branco.
Sobremesas - Escolher até 03 opções
Pudim de leite, Torta de limão, Torta mousse de maracujá, Profiterolis com calda de chocolate e sorvete de
creme, Salada de frutas, Pêra ao vinho tinto, Mousses de chocolate, limão e maracujá, Torteletes de frutas da
época, Pavê bombom, Torta de sorvete de nozes ou chocolate.
Bebidas
Refrigerante comum e diet, água com e sem gás, mate, coquetel de frutas decorado (dois sabores).
Consulte nossa Carta de Vinhos.
Estação de Café
Mesa decorada com café, chás diversos e petit fours.
Até 50 pessoas
De 51 até 150 pessoas:
Acima de 151 pessoas:

R$ 88,00/pessoa
R$ 74,00/pessoa
R$ 64,00/pessoa

Observações:
- Todos os preços acima deverão ser acrescidos de 10% referente a taxas e impostos;
- Serviços realizados a sábados, domingos e feriados serão cobrados taxa ref. a cada garçom = R$ 150,00;
- Será disponibilizado 01 garçom a cada 20 pessoas;
- Os preços acima são válidos para 01hs de serviço;
- Para cada ½ hora adicional, acrescentar taxa de 60% do valor inicial.
Em vigor a partir de 10/2014

