
 
 
 
 
 
 
 

 
Cardápio Delivery  

 
Sugestões de sanduiches c/ 50 unidades J!!! 
Sanduiche trio no pão de miga c/ mascarpone c/ dill, salmão defumado 
e mostarda  
Mini sanduíche de queijo e presunto no pão de miga preto e branco 
Mini hamburger c/ barbecue sauce 
Mini sanduíche de frango c cenoura no mini brioche  
Mini sanduíche de atum c salada 
Mini sanduiche de roastbeef na mini ciabatta  
Mini sanduiche de salmão c/ cream cheese sálvia 
Mini sanduiche de lombinho c/ mostarda no mini australiano 
Mini sanduiche de ricota temperada, tomate seco e rúcula no mini 
centeio  
Mini sanduiche de peito de peru c/ chutney na mini ciabatta 
Wrapp de carne seca c/ sauer cream e salada 
 
Canapés  
 
Tartelettes de: (porção c/ 50 unidades)  
                           brie c/ geléia  
                           queijo de cabra c/ geléia de hortelã e pimenta rosa  
                           gorgonzola c/ maçã caramelada  
                           aspargos c/ amêndoas em lascas 
                            
Conchinha crocante c/: (porção para 10 pessoas) 
                                     saladinha de sirí c/ palmito  
                                     saladinha de berinjela, abobrinha e nuts                                                             
                                     saladinha de frango c/ curry e porró 
                                     terrine de queijo de cabra c/ figo turco e nozes 
                                     terrine de truta def.        
                                     tartar de salmão c/ manga                               
                                    ceviche de truta c/ abacate 
 
Folheadões para 10 pessoas 
Bacalhau c/ azeitonas preta 
Peito de peru, queijo de cabra, passas e nozes 
Peito de peru e chutney 
Queijo e presunto  
Frango c/ funghi  
Salmão def c/ cream cheese e sálvia 
Brie, damascos e amêndoas 
 
Sugestões de Menu para 10 pessoas 
 



*Pernil de vitelo c/ molho de mini champignon, cenoura caramelada e arroz c/ 
amêndoas 
*Mini bifinhos de mignon c/ molho de mostarda em grão e batata suiça  
 
*Roastbeef frio enformado c/ pesto de manjericão e mostarda em grão  
 
*Noisette de mignon c/ manteiga de ervas e arroz c/ amêndoas   
 
*Picadinho de mignon c/ batata palha e farofinha de alho 
 
*Escondidinho de camarão c/ baroa e cebola dourada 
 
*Escondidinho de camarão c/ curry e banana da terra 
 
*Escondidinho de carne seca c/ cebola dourada e aipim 
 
*Bacalhau branco c/ batata palha 
 
*Ravióli verde de ricota c/ molho de tomate, búfala e manjericão 
 
*Ravióli de ricota c/ molho de queijo 
 
*Ravióli de pera c/ molho de gorgonzola c/ nozes 
 
Sobremesas porção para 10 pessoas 
Rocambole de Doce de Leite c/ baba de moça 
 
Rocambole de damasco c/ calda de chocolate 
 
Mini brownie (20 unid) 
 
Bolo musse de chocolate quente  
 
Para delivery no Rio de Janeiro e outras localidades a encomenda mínima deverá ser 
de R$800,00 (oitocentos reais) e a taxa de entrega dependerá do local. 
Para delivery na Serra: a taxa de entrega dependerá do local. 
Fazer pedidos com antecedência de 05 dias úteis 
 
     
 

Alecrim Serviço de Buffet 
Carolina Jardim e Bebel Baetas 

 (24) 9.8811-2203  9.9222-9320  
Escritório: (24) 2225-0592  

E-mail: alecrim@alecrimbuffet.com.br 
www.alecrimbuffet.com.br  

 
 
 
 
 
 
  


