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

COFFEE-BREAK
WELLCOME COFFEE (Mínimo 10 pax)
TIPO 01 - Suco de frutas, água mineral natural e gasosa e refrigerante

R$ 15,00 por pessoa

TIPO 02 - Café, água mineral natural e gasosa e petit fours

R$ 15,00 por pessoa

COFFEE-BREAK PÃO DE AÇÚCAR (Mínimo 10 pax)
Pão de queijo;
Mini sanduíche de brioche com recheio de queijo minas e peito de peru;
Mini sanduíche de baguete com recheio de alface, tomate, queijo e presunto;
Mini folhados de banana e canela e Mini croissant/Folhado de queijo e presunto;
Mini bolo de chocolate;
Biscoitos amanteigados;
Suco de laranja; Café, Leite, Água mineral natural e gasosa, Chás diversos, Refrigerante comum e diet.
R$ 24,50 por pessoa

COFFEE-BREAK CORCOVADO (Mínimo 20 pax)
Pão de queijo;
02 opções de mini sanduíche (ver abaixo);
02 opções de mini quentes (ver abaixo);
01 opção de doce (ver abaixo);
02 opções de bolo (ver abaixo);
Mousse de roquefort com torradas;
Biscoitos amanteigados;
02 opções de suco (ver abaixo); Café, Leite, Água mineral natural e gasosa, Chás, Refrigerante comum e diet.
R$ 28,50 por pessoa

COFFEE-BREAK EMPRESARIAL RIO (Mínimo 20 pax)
Pão de queijo;
03 opções de mini sanduíche (ver abaixo);
02 opções de mini quentes (ver abaixo);
01 opção de doce (ver abaixo);
02 opções de bolo (ver abaixo);
Mousse de aipo com torradas;
01 opção de quiche (ver abaixo);
Biscoitos amanteigados;
02 opções de suco (ver abaixo); Café, Leite, Água mineral natural e gasosa, Chás, Refrigerante comum e diet e
Cocktail de frutas.
R$ 32,00 por 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 30 minutos de serviço;
- Para cada 15 minutos adicionais, acrescentar taxa de 50% do valor inicial.

Em vigor a partir de 10/2014

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

OPÇÕES PARA COFFEE-BREAK
SUCOS:
Laranja; Manga; Maracujá; Melão; Uva; Goiaba; Melancia; Caju; Abacaxi com Hortelã;
SANDUÍCHES (RECHEIOS – Sob Consulta):
Queijo prato com presunto; Queijo prato, presunto, alface e tomate; Queijo prato com requeijão;
Queijo minas com tomate seco; Queijo minas com peito de peru;
Peito de peru com geléia de damasco; Lombo canadense com abacaxi;
Roast beef com gorgonzola; Roast beef com cheddar e agrião;
Pasta de atum; Pasta de ricota com Ervas; Pasta de ricota com cenoura; Pasta de frango com cenoura;
Salaminho com Picles de Pepino; Salaminho com requeijão;
SANDUÍCHES (PÃES - Sob Consulta):
Forma Branco/Integral;
Forma 9 Grãos;
Árabe;
Baguete com Gergelim;
Baguete com Provolone;
Mini Brioche;
Mini Brioche com Coco;
Mini Brioche com Provolone;
QUICHES (Sob Consulta):
De Queijo Provolone; De Loraine; De Frango; De Alho poro; De peito de peru; De Queijo e tomate seco.
QUENTES (Sob Consulta):
Folhados (De Maça com Canela, De Banana e canela, De Queijo e presunto, De Frango);
DOCES (RECHEIOS – Sob Consulta):
Salada de Frutas; Pudim de Leite Condensado; Quindão; Mousse de Chocolate.
Rocambole (De doce de leite, De goiaba, De chocolate);
Mini churros (De doce de leite, De goiaba).
BOLOS (RECHEIOS – Sob Consulta):
Laranja; Cenoura com chocolate; Abacaxi; Maracujá; Chocolate; Milho verde; Maçã com passas.

