


O Chalezinho conta com 
opçōes deliciosas de 

cardápio para
seu evento.

Escolha sua opção:
Fondue OU Buffet 



FONDUE



BOAS VINDAS 
Água aromatizada (laranja, limão, hortelã)

NA MESA 
Couvert

Patê de gorgonzola, patê de berinjela, patê de azeitonas, palitinhos de cenouras e salsão frescos, 
manteiga sem sal, manteiga de ervas, azeite aromatizado e cesto de pães.

FONDUES 

CARNE

Fondue premium (ao vinho), filet mignon, filet de frango e filet suíno. Acompanham  8 tipos de 
molhos especiais, alho, queijo, mostarda, ervas, cogumelos, rose, abacaxi com pimenta e 
poivre, cestas de torradas de alho.

QUEIJO (escolha 1 opção)

Fondue suave (combinação de queijos especiais)

Fondue 4 queijos, (queijos ementhal, gruyere, provolone e gorgonzola, fundidos entre si)

Fondue Marguerita (com tomates concasse e toques de queijo parmesão, salpicada com folhas 
de manjericão fresco )

As fondues de queijo acompanham pães com castanhas e pães italianos.



BEBIDAS

Águas
Refrigerantes
Sucos em néctar 
(laranja, uva, pêssego) 

FONDUES DOCES 

Fondue doce ou Lindt (escolha 2 opções)
Lausane ao leite
Lausane meio amargo 
Nutella
Dulce de Leche Argentino
Fondue Lindt Classic*
Fondue Lindt hazelnut & almond*
Fondue Lindt White*

Todas as fondues doces e Lindt acompanham:
frutas da estação, biscoito waffer, bolacha 
champanhe e cucuruchus

*Para Fondue Lindt haverá acréscimo de R$ 10,00 por pessoa.



BUFFET

A partir de 50 pessoas



BOAS VINDAS 
Água aromatizada (laranja, limão, e hortelã)

FINGER FOOD (Escolha 4 opções)

Servido frio
Mini caprese no palito
Canapé de caponata com rúcula baby

Servido quente
Barquetes de creme de alho poró
Barquetes de cream cheese e peito de peru
Vol au vent Creme de gorgonzola e geléia de damasco
Vol au vent de creme de camarões com cream cheese
Mini bruscheta de berinjela, pimentão e parmesão
Mini bruscheta de gorgonzola, tomate e parmesão

NA MESA
Couvert

Patê de gorgonzola, patê de berinjela, patê de azeitonas, 
palitinhos de cenouras e salsão frescos, manteiga sem sal, 
manteiga de ervas, azeite aromatizado e cesto de pães.

BUFFET

SALADA
Mix de folhas, rúcula, alface americana e radicchio
Acompanhamentos: croutons,	  bacon, parmesão, ervilha, 
cogumelos e castanhas.
Molhos: mostarda e mel, vinagre balsâmico e azeite.

CARNE	  (escolha	  1	  opção)
Escalopes ao molho de funghi
Escalopes ao molho de mostarda francesa 

PEIXE	  (escolha	  1	  opção)
Truta ao molho de alcaparras e cogumelo paris
Salmão grelhado com ervas ao molho de laranja e mel
Linguado na crosta de limão siciliano

PASTA	  (escolha	  1	  opção)
Penne ao molho de mostarda dijon, ratatouille de legumes e 
tirinhas de filet mignon.
Panzotti de espinafre, ricota e nozes ao molho pomodoro
Fetuccine ao pomodoro, mussarela de búfala e manjericão

ACOMPANHAMENTOS	  (escolha	  2	  opçōes)	  
Arroz de amêndoas
Arroz de passas
Panaché de legumes (cenoura, mandioquinha e brócolis)
Batata rústica com bacon, ervas frescas, tomatinhos e cebolas.
Batatas gratinadas ao creme de gorgonzola.



ESTAÇÃO DE BRIGADEIROS GOURMET:
Brigadeiro ao leite e meio amargo
Acompanham 6 tipos de confeitos

SOBREMESAS INDIVIDUAIS (Escolha 2 opções)
Mousse de chocolate com cereja
Creme de limão com marshmallow
Banana caramelada com creme confeiteiro
Brownie com calda de frutas vermelhas e sorvete

BEBIDAS 
Águas
Refrigerantes
Sucos em néctar (laranja, uva, pêssego) 

SOBREMESAS
Fondue doce ou Lindt ( escolha 2 opções)
Lausane ao leite
Lausane meio amargo 
Nutella
Dulce de Leche Argentino
Fondue Lindt Classic*
Fondue Lindt hazelnut & almond*
Fondue Lindt White*
Todas as fondues doces e Lindt acompanham:
Frutas da estação, biscoito waffer, bolacha champagne e 
cucuruchus

*Para Fondue Lindt haverá acréscimo de R$ 10,00 por pessoa.

OU

OU



eventos@chalezinho.com

Rua Itapimirum, 11 – Morumbi
Cep: 05716-090 – São Paulo

+55 11 3501 9322


