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

COCKTAIL
(Mínimo de 10 pessoas)

PÃO DE AÇÚCAR
Aperitivos Quentes Servidos Volantes: Folhados de banana com canela, pastelzinho de forno com catupiry,
mini joelhos, vol-au-vent de haddock, souflê de cebola, creme de siri em tarteletes folhadas, folhados de bacalhau,
envelopes folhados de frango com catupiry.
Canapés Frios Servidos Volantes: Peito de peru defumado em pão preto, ovos com salmão defumado, canapés
de kiwi com kani, aipo com roquefort e cereja.
Bebidas Servidas Volante: Coquetel de frutas, Alexander, Martini, Suco de abacaxi com hortelã, suco de
tomate, refrigerante comum e diet, água mineral natural e gasosa, chopp, vinho branco e vinho tinto nacional.
R$ 57,00 p/pessoa sem bebida alcoólica
R$ 63,00 p/pessoa com bebida alcoólica

CORCOVADO
Aperitivos Quentes Servidos Volantes: Pastelzinho de forno com catupiry, vol-au-vent de haddock, souflê de
cebola, creme de siri em tarteletes folhadas, folhados de bacalhau, barquetes de camarão, charutinhos de queijo,
bolinhos de bacalhau, churrasquinho de filet com bacon, mini quibes, rissoles de camarão, barquetes de palmito
gratinado.
Canapés Frios Servidos Volantes: Aipo com roquefort e cereja, presunto com fios de ovos, queijo, ovos com
salmão e caviar, presunto com azeitonas, patê de foie-graas com geléia de damasco, ovos de codorna com sauce
golf, salame com pepino.
Bebidas Servidas Volante: Coquetel de frutas, Alexander, Martini, Suco de abacaxi com hortelã, suco de
tomate, refrigerante comum e diet, água mineral natural e gasosa, chopp, vinho branco e vinho tinto nacional.
R$ 62,00 por pessoa sem bebida alcoólica
R$ 72,00 por pessoa com bebida alcoólica

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 03hs de serviço;
- Para cada 1 hora adicional, acrescentar taxa de 40% do valor inicial.

Em vigor a partir de 10/2014
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SCOTTON BUFFET E RESTAURANTE LTDA.
Tabela de Segunda a Sexta - feira

COCKTAIL
(Mínimo de 10 pessoas)

EMPRESARIAL RIO
Aperitivos Quentes de forno servidos volante: Pastelzinho de forno com catupiry, vol-au-vent de haddock,
souflê de cebola, creme de siri em tarteletes folhadas, vol-au-vent de camarão, folhados de bacalhau, mini esfiha
de carne, mini esfiha de frango, charutinhos de queijo, perinhas de frango, churrasquinho de filet com bacon,
rissoles de camarão, mini pizza, camarão frito au sauce, vol-au-vent de lagostinha com alho poró.
Canapés Frios servidos volantes: Peito de peru defumado em pão preto, ovos com salmão defumado, canapés
de kiwi com kani, aipo com roquefort e cereja, salame tipo italiano com pepino, trance de patê de foie-graas com
torradas, canapés de aspargos, canapés de ovos com caviar, carpaccio de carne.
Mousse: Haddock, Aipo, Roquefort.
Bebidas Servidas Volante: Coquetel de frutas, Alexander, Martini, Suco de abacaxi com hortelã, suco de
tomate, refrigerante comum e diet, água mineral natural e gasosa, chopp, vinho branco e vinho tinto nacional.
R$ 71,00 por pessoa sem bebida alcoólica
R$ 78,00 por pessoa com bebida alcoólica

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 03hs de serviço;
- Para cada 1 hora adicional, acrescentar taxa de 40% do valor inicial.

Em vigor a partir de 10/2014
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