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Buffet de Churrasco e Mão de Obra à domicílio. (11)98536-8512 - Falar com Monica 
monicasguerri@hotmail.com 

CARDAPIO DE CHURRASCO I – R$55,25 por pessoa 

Buffet a partir de 50 pessoas 

 

*CHURRASCO* 

Contra-Filé 

Maminha 

Fraudinha 

Linguiça Toscana 

Linguiça Apimentada 

Frango em tulipa ou sobrecoxa 

Espeto de Coração 

 

*GUARNIÇÃO* 

Vinagrette 

Salada de maionese ou salpicão 

Batatinha em conserva 

Queijo Coalho 

Pão de Alho 

Arroz 

Farofa caseira 

 

*MATERIAL DE APOIO* 

Pratos de porcelana 

Garfos e facas de Inox 

Refratários e Rechauds 

Descartáveis  

Equipe para manuseio 

Carvão 

 

Para contratar adicionais: 

 Bebidas (Refrig. 1° linha / Agua / Suco) R$8,00 por pessoa. 

 Doces e bolos (Sabores tradicionais) R$8,00 por pessoa. 

 

O cliente poderá adicionar até quatro tipos de salada a este cardápio (CORTESIA) conforme listado no 

site www.zizinachurrasqueira.com/churrascobrasil 

 
 Período de Serviço – 4h 

 Fica sob responsabilidade do Buffet o tempo de chegada que antecede ao horário marcado com os convidados para os preparativos do evento. 

 O contratante se responsabiliza em fornecer a infraestrutura adequada para a realização do evento (cozinha, churrasqueira e acessos). Caso não seja possível, 

o mesmo deve informar para que seja providenciado, sendo cobrado valor adicional de acordo com a necessidade 

 Para firmar o contrato, é necessário enviar os dados do evento tais como endereço e data, assim como os dados do contratante (RG, CPF) e cumprir com as 

formas de pagamento estabelecidas entre ambas as partes. 

 Orçamento valido por 15 dias para fechamento, podendo sua data ser reservada para até 6 meses mediante sinal de 40% referente ao valor do contrato. 

 FORMA DE PAGAMENTO: Transferência bancária / Depósito ou Cartão (acréscimo de 5% da maquina) Parcelamos em até 3x. 

 

AGRADECEMOS A PREFERENCIA E ESTAMOS SEMPRE DISPOSTOS A LHE ATENDER. 

http://www.zizinachurrasqueira.com/churrascobrasil

