Festa Kids

(41) 3335-3333
(41) 99249-6660
contato@lollykidsbuffet.com.br

Festa realizada de segunda à quinta-feira com
3 horas de duração, mais 1/2 hora de tolerância.

Estrutura
Estacionamento,
berçário, lanchonete
infantil, acesso e
banheiro para PNE, 2
banheiros femininos, 2
banheiros masculinos,
ambientes climatizados,
telão, som ambiente, TV
à cabo, WI-FI, CFTV.

Staff
Gerente de festa, recepcionista,
porteiro/segurança, garçons, monitores,
cozinheiras, copeiras, auxiliar de limpeza.

Decoração
Tema a escolher, 800
balões (tela do cenário
+ 6 colunas), bolo fake,
sobre toalhas nas
mesas dos convidados,
centro de mesa
padrão, convites
virtuais e físicos
(padrão Lolly Kids)

Diversão
Torre Giratória, Mini Roda,
Kid Play, Piscina de
Bolinha, Cama Elástica,
Carrossel, Monorail, Snow
Board, Camarim de
Pintura e Fantasias,
Tombo Legal, Basquete
Eletrônico, Tacco Kids, Air
Game, Multijogos,
Simulador de Kart,
Simulador de Corrida,
Simulador de Futebol,
Pinball, Xbox com Kinect

Alimentação
Prezamos pela qualidade dos alimentos servidos
em nosso buffet. Nossos cardápios são amplos,
variados e personalizáveis. Servimos desde os
tradicionais docinhos e salgadinhos, à alta
gastronomia. Com uma cozinha gourmet de dar
água na boca, o alto padrão dos pratos servidos
aqui no Buffet Lolly Kids garante uma experiência
única e inigualável ao paladar dos seus convidados.

Festa Kids
ENTRADAS FRIAS – ESCOLHER 1 OPÇÃO
(

) Mini bruschetta caprese

( ) Mini sanduichinhos com
recheio de salpicão cremoso

( ) Saladinha primavera (alface
americana, rúcula, agrião e manga)

FINGER FOODS E RAMEQUINS – ESCOLHER 2 OPÇÕES
( ) Caldinho de feijão com farofa de bacon e
cebolinha verde
( ) Creme de aipim com linguiça calabresa

(
(

) Mini penne ao molho sugo com manjericão
) Mini penne ao molho quatro queijos

SALGADOS E MINI CHURROS - ESCOLHER 6 OPÇÕES SENDO ATÉ 2 ASSADOS
FRITOS
( ) Bolinha de Queijo
( ) Coxinha de Frango
( ) Kibe
( ) Pastel de Carne
( ) Pastel de Pizza
( ) Pastel de Queijo
( ) Rissoles de Carne
( ) Rissoles de Milho com Requeijão
( ) Mini churros de doce de leite
( ) Mini churros de chocolate
Mini Dog

ASSADOS
( ) Empada
( ) Empada
( ) Empada
( ) Sfiha de
( ) Sfiha de
( ) Sfiha de

de Frango
de Frango com Palmito
de Palmito
Carne
Frango
Presunto e Queijo

LANCHONETE

Pipoca

Gelatina

Crepes de Queijo

Crepes de Chocolate

BEBIDAS
Água Mineral sem Gás
Água Mineral com Gás
Coca-Cola

Coca-Cola Zero
Guaraná Kuat
Guaraná Kuat Zero

Chá Mate Batido com Limão
Suco de Laranja ( ) ou
Suco de Uva ( )

DOCES - escolher 5 opções
(
(
(

) Bananinha
) Cajuzinho
) Beijinho de Coco

(
(
(

) Dois Amores
) Brigadeiro
) Napolitano

(
(
(

) Brigadeiro Branco
) Brigadeiro de Morango
) Olho de sogra

Festa Kids
BOLO - escolher 1 opção

(

) ABACAXI COM COCO (Pão de ló branco, cocada com leite condensado, abacaxi, creme, cobertura chantilly)

(

) BANOFFE (Pão de ló branco, banana caramelizada, leite condensado, suspiros, cobertura chantilly)

(

) BRIGADEIRO (Pão de ló de chocolate, brigadeiro, creme de doce de leite)

(

) CHIFFON DE MORANGO (Pão de ló branco, mousse de morango, morango, chantilly e suspiro)

(

) CROCANTE (Crocante, beijinho, brigadeiro e chantilly)

(

) DELICIA DE AMEIXA (Pão de ló branco, leite condensado, cocada e ameixa)

(

) DOIS AMORES (Pão de ló branco, pão de ló de chocolate, brigadeiro branco, brigadeiro preto, cobertura chantilly)

(

) DOIS AMORES COM MORANGO (Brigadeiro branco, brigadeiro preto, morango e chantilly)

(

) FLORESTA NEGRA (Pão de ló de chocolate, brigadeiro, cereja, chantilly e raspas de chocolate)

(

) MORANGOFFE (Pão de ló branco, leite condensado, morangos, ganache, chantilly)

(

) MOUSSE DE CHOCOLATE (Pão de ló de chocolate, mousse de chocolate e suspiro)

(

) NEGRESCO (Pão de ló de chocolate, ganache preto e branco, chantilly e topping negresco)

(

) PAÇOCA (Pão de ló branco e de chocolate, mousse de doce de leite e paçoquinha, chantilly)

(

) PRESTÍGIO (Pão de ló de chocolate, cocada de leite condensado, cobertura de ganache)

(

) SENSAÇÃO I (Brigadeiro, morango, creme, suspiros, chantilly)

(

) SENSAÇÃO II (Pão de ló de chocolate, mousse de morango, morangos, creme de chocolate e ganache)

(

) SICILIANO (Pão de ló branco, mousse de limão, ganache branco e chantilly)

(

) SONHO DE VALSA (Pão de ló de chocolate, creme branco e preto, sonho de valsa, chantilly)

(

) TROPICAL (Pão de ló branco, abacaxi, pêssego, morango, creme branco, suspiro e cobertura de chantilly)

(

) TRUFADO DE MARACUJÁ (Pão de ló branco, trufa branca e de maracujá, ganache e chantilly)

(

) XUXA (Pão de ló branco, creme com leite condensado, morango, suspiro, cobertura de chantilly)

MESA DE CAFÉ COM PETIT FOUR

Festa Kids
PAGANTES

SEG e TER

QUA e QUI

30 Pessoas

R$ 3.610

R$ 4.247

40 Pessoas

R$ 4.060

R$ 4.727

50 Pessoas

R$ 4.510

R$ 5.207

60 Pessoas

R$ 4.960

R$ 5.687

70 Pessoas

R$ 5.410

R$ 6.167

80 Pessoas

R$ 5.860

R$ 6.647

90 Pessoas

R$ 6.310

R$ 7.127

100 Pessoas

R$ 6.760

R$ 7.607

110 Pessoas

R$ 7.210

R$ 8.087

120 Pessoas

R$ 7.660

R$ 8.567

130 Pessoas

R$ 8.110

R$ 9.047

140 Pessoas

R$ 8.560

R$ 9.527

150 Pessoas

R$ 9.010

R$ 10.007

R$ 45,00

R$ 48,00

R$ 50,00

R$ 53,00

PESSOA EXTRA
(ANTECIPADO)
PESSOA EXTRA
(NO DIA)

•

-5% de desconto no cheque, depósito ou dinheiro (sendo 20% de entrada e saldo
em até 10 dias antes da festa) ou valor de tabela parcelado em até 10x sem juros
no cartão de crédito (com parcela mínima de R$ 500,00).

•
•

Crianças de 0 a 4 anos não pagam, de 5 a 7 anos pagam 50%
Pais e aniversariante não pagam.

**VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO**

