Menu de Eventos 2016

End: Av. Braz de Aguiar, 50 – Nazaré- Belém – Pa. Fone: +55 91 32127002.
E-mail: vendas@grandcrubelem.com.br

Entradas
Seleção de bruschettas

Principais
Medalhão de mignon com musseline de batata e crisps de Presunto Cru*

Salmão em duo de gergelim com risotto de cream cheese*
Spaghetti com molho de tomates, camarões e rúcula
*Os acompanhamentos poderão ser trocados por mix de legumes grelhados

Sobremesa
Brigadeiro de colher com chocolate 60%
Espuma de cheese cake com calda de frutas vermelhas

Valor por pessoa:
R$ 99,00 Sem sobremesa
R$ 120,00 Com sobremesa
Opcional: Serviço de Espumante e Vinhos tintos ou brancos
R$ 45,00 por pessoa**
Observação: Incluso taxa de serviço sobre os pratos e água mineral s/gás e
refrigerante a vontade
** O cliente poderá escolher 1 opção de espumante e 1 opção de vinho tinto ou
branco, dentro das opções estabelecidas pelo contratado.

Observações gerais:
Capacidade máxima para 35 pessoas;
Consumo mínimo de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para reserva do espaço;
Para eventos realizados as sextas e sábados com um número superior a 20
participantes, o consumo mínimo passa a ser de R$ 3.000,00 (Três mil reais)
Caso não seja atingido o consumo mínimo estabelecido haverá a cobrança de R$
400,00 a titulo de aluguel;
No valor por pessoa está incluso a taxa de serviço sobre os pratos, a incidência sobre
os vinhos será cobrada separadamente;
Alguns pratos poderão ser alterados por similares pela indisponibilidade do
ingrediente;
Orçamento válido por 30 dias;
Após o serviço dos pratos principais não serão servidos mais entradas;
A cozinha encerra aos finais de semana 0hs e durante a semana às 23hs, sendo o
horário limite para pedido 1 horas antes do encerramento, ou seja às 23hs e 22hs
respectivamente;
Estaremos a disposição até o horário limite de 01h da madrugada, a permanência
em horário excedente a este implicará na cobrança de R$ 300,00 (Trezentos reais)
por cada hora ou fração excedida;
O menu será fechado para um número de pessoas pré-estabelecido, que somente
poderá variar em 20% (vinte por cento), para mais ou para menos
São vedados produtos externos para consumo sem prévia autorização;
Não nos responsabilizamos pela impressão de cardápios personalizados
Para garantir a reserva do espaço será cobrado o valor de 30% (trinta por cento) do
orçamento previsto, no caso de cancelamento do evento este valor não será
reembolsado;
A empresa possui datashow e telão a um custo adicional de R$ 150,00 (Cento e
cinquenta reais), quaisquer outros equipamentos como microfones, caixa de som,
notebook ou mesmo decoração serão de inteira responsabilidade do contratante;
No caso de contratação de telão e Datashow, o computador e o operador serão de
responsabilidade da contratante.
O espaço estará disponível ao cliente com antecedência de 1hora da data prevista
para realização do evento;

Favor preencher as informações abaixo, digitalizar e enviar por e-mail:
Nome : __________________________________________________________________________
CPF/CNPJ: ________________________________________IE:___________________________
Endereço:________________________________________________________________________
Bairro: ___________________________CEP: _________________ Cidade/UF:_____________
Responsável : ____________________________________________________________________
Telefone: ______________________E-mail: ___________________________________________
Data do evento: ______________________
Número de Participantes: _____________
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Menu sem sobremesa (R$ 99,00)
Menu com sobremesa (R$ 120,00)
Menu sem sobremesa + vinho (R$ 144,00)
Menu com sobremesa + vinho (R$ 165,00)
Menu aberto

Opcional
( ) Telão e Datashow (R$ 150,00)
Valor da caução (30% do valor previsto) : _________________________________________
Alguma observação ou solicitação especial:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Doc. Fiscal: (

) Nota Fiscal

emite no dia útil seguinte

(

) Cupom Fiscal –

Estou ciente e aceitos todas as condições estabelecidas.
Nome:_________________________________
Assinatura:____________________________
Data: _________________________________

emite no mesmo dia

