Espaço e Buffet Completo!
15 Anos 2021
O Buffet Helba Baroni - Villa Monreale atua na área de
eventos desde 1998. Estamos na Rua Orlando
Tomazelli, 635 - Condomínio Balneario Recreativa,
Ribeirão Preto - SP

Clique nos ícones

Buffet e espaço
de festa!
Crianças de até 10 anos não pagam, o evento tem duração de
6 horas. O nosso orçamento contempla Buffet Completo e o
espaço de eventos, não fazemos locação apenas do espaço.

Temos: Equipe de serviço, mobiliário, DJ, som, iluminação,telão,
decoração, bolo, doces, bar de batidas, bem-vivido, Cascata
de Chocolate, Espaço Sushi.

Confira mais fotos clicando aqui!

helbabaronibuffet.com.br

Menu
Bebidas na Festa
Cerveja Skol, Guaraná Antarctica, Coca-Cola normal e zero,
Sucos, Água com e sem Gás.

Ilha de Degustação - disponível todo o tempo
•

Lombo, salame, chester e blanquet

•

Seleção de queijos provolone e gorgonzola em lascas

•

Patê croute de ervas finas

•

Mousse de queijos

•

Cesta de pães com especiarias, torradas e grissini

•

Cuscuz de frango

•

Carpaccio de zucchini ao molho de mostarda dijon e
parmesão

•

Caponata de berinjela com amêndoas ao azeite
aromatizado

•

Pernil suculento com dois molhos

•

Dadinhos de mozarela, tomate sweet grape, azeitonas de
especiarias

•

Quiche napolitana

•

Quiche de alho poró

•

Quiche de abobrinha com queijo minas

helbabaronibuffet.com.br

Menu
Ilha de Fingers
•

Escondidinho de carne seca

•

Brulee de frango com catupiry

Finalização
•

Risoto de alho poró com gouda

•

Sofiatelli napolitano ao molho de tomates frescos e perfume
de manjericão

Ilha Teens
•

Batata frita com queijo e bacon

•

X-burguinho

•

Coxinha de frango

•

Pastelzinho de carne

Sobremesa
•

Cascata de chocolate com guloseimas

Mesa de Café
•

Café, Livros e Sequilhos.

helbabaronibuffet.com.br

Menu
Investimento: R$ 225,00 por pessoa considerando até 150
convidados, mais de 150 convidados R$ 205,00 por pessoa
Está Incluso: Equipe de serviço, mobiliário, DJ, som,
iluminação,telão,decoração, bolo, doces, bem-vivido, cascata de
chocolate.

helbabaronibuffet.com.br

Agende o seu atendimento!
16 98126 7083
Estamos na Rua Orlando Tomazelli, 635
Condomínio Balneario Recreativa
Ribeirão Preto - SP

Clique nos ícones

