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ANEXO II  
DESCRIÇÃO MÍNIMA DE CARDÁPIOS 

 

� Lembrando que se trata de público voltado para a 3º idade. 
 
No mínimo, os seguintes ingredientes: 
 
COQUETEL (sem garçom)  

• Salgados folheados e de forno; 

• Pão de queijo recheado; 

• Patê de 02 (dois) tipos 

• 02 (dois) tipos de bolos; 

• Suco 

• Refrigerante 

• Café 

• Água 
 
CAFÉ DA MANHÃ (com garçom) 

• Frutas diversas ou salada de frutas; 

• Bolo sem glúten e sem lactose ou Bolo Diet; 

• Mini Quiche; 

• Empadinha; 

• Mini sanduiche natural ou pão integral ou torradinha; 

• Salada de Legumes;  

• Café; 

• Iogurte ou achocolatado;  

• Suco; 

• Água; 

• Chá. 

• Biscoitinho para café 
 
ALMOÇO 

• Salada de verdura; 

• Arroz; 

• Farofa; 

• Feijão; 

• Massa (01 opção entre macarrão, pene e talharim); 
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• Carne (02 opções entre bovina, peixe, frango, carneiro e paçoca); 

• Frutas 02(duas) opções; 

• Sobremesa 02(duas) opções 

• Refrigerante 02(dois) sabores; 

• Suco 02(dois) sabores; 

• Água. 
 
JANTAR 
 

• Massa (02 opções); 

• Carne (02 opções); 

• Arroz; 

• Saladas; 

• Maionese; 

• Sobremesa 02(duas) opções 

• Refrigerante 02(dois) sabores; 

• Suco 02(dois) sabores; 

• Água. 
 
ENTRADA COM: 

• 06 (seis) tipos de salgados finos, deforno, folhados e tipo canapés (com 
umabase, recheio e decoração) servidos em lâminas nas mesas; 
 

MESA POSTA DE APERITIVOS: 
• com frutas frescas, secas, ervas, brotos e flores; lâminas de queijos 

selecionados em ervas, brotos e flores e guarnecidos de geleias de dois 
tipos;  

“O cardápio supracitado poderá ser modificado de acordo com a conveniência das 
partes e mútuo consentimento.” 
 
E a contratação será feita da seguinte forma: 
 

Serviço Quantidade Descritivo 

ALMOÇO 400 pessoas  2 eventos para 200 pessoas 

CAFE DA MANHA (com 

garçom) 

800 pessoas 8 eventos para 100 pessoas 

COQUETEL (sem garçom)  500 pessoas 5 eventos para 100 pessoas 

JANTAR 800 pessoas 2 eventos para 400 pessoas 
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