FIM DE ANO
NO GOURMET
Opções para seu fim de ano não passar
em branco!

PACOTES:
ALMOÇO E HAPPY HOUR

O RESTAURANTE
O Gourmet Express é um restaurante completo que possui
área interna e externa onde você pode tomar um delicioso
café da manhã, um almoço rápido ou happy hour com os
amigos.
Nossos diferenciais são:
Massas feitas na casa, pizza com receita italiana original e
uma confeitaria no local.
Todos os produtos são feitos no dia do evento com
surpervisão de uma equipe de qualidade sempre garantindo
o melhor para você.

A MAIS DE 10 ANOS
EM ALPHAVILLE

EXEMPLO DE CARDÁPIO

PACOTE 01 ALMOÇO
ENTRADA

Crostini de Ervas
Massa de pizza assada fininha e crocante regada com azeite e temperada com ervas.
PRINCIPAL (Escolha 1 das opções)
Filé à parmegiana
Filé empanado, frito
e coberto com
molho da casa,
servido com batata
chips e arroz branco.

Frango ao molho de ervas

Ravióli de muçarela

Servido com arroz de amêndoas e
brócolis.

Massa recheada feita
na casa, coberta com
molho pomodoro.

Sobremesa (Escolha 1 das opões)
Torta de limão

Saladinha de
frutas

Bebidas não alcóolicas

R$ 59,90 por pessoa

Refrigerante, suco natural, soda italiana e água com ou sem gás. Café cortesia.

EXEMPLO DE CARDÁPIO

PACOTE 02 ALMOÇO
ENTRADA

Crostini de Ervas
Massa de pizza assada fininha e crocante regada com azeite e temperada com ervas.
PRINCIPAL (Escolha 1 das opções)
Medalhões de
mignon ao molho
Filé mignon ao
molho com
batata rústica
e arroz branco.

Frango Cordon Bleu
Frango recheado com presunto
e queijo, empanado e frito;
servido com arroz cremoso de
tomate concassé, manjericão e
queijo parmesão.

Costelinha Barbacue
Carne macia e suculenta, grelhada e
coberta com delicioso molho
barbecue.
Acompanha baked potato recheada
com manteiga temperada, molho de
queijos e bacon.

Sobremesa (Escolha 1 das opões)
Torta mousse

Banoffe

chocolate belga

Saladinha de
Frutas

Bebidas não alcóolicas

R$ 65,90 por pessoa

Refrigerante, suco natural, soda italiana e água com ou sem gás. Café cortesia.

EXEMPLO DE CARDÁPIO

PACOTE 03 HAPPY-HOUR
Cervejas

Balde de Cerveja 600ml
Itaipava premium e Petra.
Coquetéis

Caipirinha (cachaça artisanal) e Batida (maracujá).
Apertivos
Crostini de Ervas

Pizza Apertivo

Brusqueta

Massa de pizza assada e
crocante regada com azeite e
temperada com ervas.

Muçarela
Calabresa
Franco com catupiry

Tomate e manjericão
Caponata.

R$ 55,90 por pessoa
(sem bebida alcoólica)

Bebidas não alcóolicas

R$ 85,90 por pessoa
(com bebida alcoólica)

Refrigerante, suco natural, soda italiana e água com ou sem gás. Café cortesia.

PACOTE 04 HAPPY-HOUR

EXEMPLO DE CARDÁPIO

Cervejas

Balde de Cerveja 600ml
Petra e Original.
Coquetéis

Caipirinha (cachaça artisanal, vodka nacional ou saquê) e Batida
(maracuja e morango).
Sobremesa (Escolha 1 das opões)
Crostini de Ervas
Massa de pizza assada e crocante
regada com azeite e temperada com
ervas.

R$ 79,90 por pessoa
(sem bebida alcoólica)
R$ 119,90 por pessoa
(com bebida alcoólica)

Choripan

Coxinha
Batata Chips
Fatias de pão recheadas com
Pastel de Queijo
nossa saborosa linguiça de porco
fresca grelhada na brasa.
Brusqueta de tomate e manjericão
Bebidas não alcóolicas

Refrigerante, suco natural, soda italiana e água com ou sem gás. Café cortesia.

EXEMPLO DE CARDÁPIO

PACOTE 05 HAPPY-HOUR
Cervejas

Balde de Cerveja 600 ml
Eisenbahn e Original.

Coquetéis

Caipirinha (cachaça artesanal, vodka importada ou saquê) e
Batida (maracujá, morango e limão).
Aperitvos
Choripan tradicional e apimentado
Fatias de pão recheadas com
nossa saborosa linguiça de porco
fresca grelhada na brasa.

R$ 95,90 por pessoa
(com bebida alcoólica)
R$ 138,90 por pessoa
(sem bebida alcoólica)

Pizza Aperitivo de muçarela
Coxinha
Batata Chips

Pastel de Queijo
Arancini
Brusqueta de tomate e
manjericão

Bebidas não alcóolicas

Refrigerante, suco natural, soda italiana e água com ou sem gás. Café cortesia.

Valor total já incluso serviço.
Todos os pacotes possuem 3 horas de duração.
As reservas são seguradas até 15 minutos do horário agendado.
Após esse horário os assentos são liberados para demais clientes.
Para garantia de reserva deve-se pagar 50% do valor total combinado.
O contratante enviará em até 24h antes da data do evento, uma lista com
nome dos convidados.
No dia daxfesta o Gourmet Express disponibilizará uma hostess para
controle de entrada e número de pessoas. Caso exceda o número de xx
pessoas, será cobrado R$ por participante, pagos no fim do evento.
As bebidas não alcóolicas são em garrafas de 2L servidas pelo garçom.

Bebidas alcóolicas devem ser pagas à parte ou contratar o pacote de
bebidas.
A duração do evento é contada a partir da liberação do atendimento de
bebida e comida para os convidados.
Importante: caso haja desistência de convidados, o valor cobrado
permanecerá o mesmo que foi combinado.

OBRIGADO!
Alameda Rio Negro, 229 - Alphaville | Barueri
11 99179-5504
amanda.lima@gourmetexpress.com.br
Procure por Amanda
www.gour m etex press.c om .br
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