ORÇAMENTO FESTA ESPECIAL – 3 HORAS
NOSSO ESPAÇO:
Telão (data show), área baby com mini piscina de bolas e ponte obstáculo, brinquedos educativos, cidade
cenográfica com os temas lar doce lar e mercadinho, carrossel, Twist Car (carrinhos), pula-pula, brinquedão
com obstáculos e tobogã, Air Game, Kinect Adventures, Kinect Sports, Mario Kart, Super Games, Basquete
Show, Just Dance, berçário, fraldário, pastelaria, banheiros adaptados, rede de internet sem fio wireless,
Sala VIP*, sistema split de ar condicionado em todos os espaços.
*SALA VIP: sinuca, poltrona do papai, TV de plasma 54 polegadas, DVD, mesas bistrô, freezer para cerveja
(opcional), banheiro próprio.
EQUIPE: maître, garçons, equipe copa e cozinha, porteiro e monitoras.
NOSSO CARDÁPIO:
SALGADO ASSADO: empadinha, goiabinha, pastel de guaraná, quiche de palmito e quiche de presunto.
SALGADO FOLHADO: frango com catupiry, tomate seco, lombo com abacaxi, bacon com ameixa.
SALGADO FRITO: quibe ao molho de limão siciliano, coxinha, rissole de queijo, rissole de frango, rissole
de camarão, croquete de milho, pérola de queijo ao creme de goiabada, azeitona empanada, bolinha de
bacalhau.
DOCINHO: brigadeiro, beijinho, pif-paf, olho de sogra, dois amores, cajuzinho, palha italiana.
BOLO (sabor a escolher): chocolate com brigadeiro e prestígio ou branco com prestígio e doce de leite,
ambos servidos com sorvete e calda de chocolate.
DIVERSOS: cachorro quente, mini hambúrguer, batata frita, nuggets, mini pizza de frango, de presunto e
queijo e de marguerita, pipoca, pão de queijo, gelatina, algodão doce, picolé.
PRATOS QUENTES: CALDO verde e STROGONOFF de frango.
BEBIDAS: Coca-Cola, Coca zero, Guaraná Antarctica, Guaraná Antarctica zero, Fanta uva, Fanta laranja,
frozen de tangerina, coquetel de fruta sem álcool, suco de frutas (três sabores).
OBSERVAÇÃO: Opcional cerveja 600ml. Valor: R$ 6,00 ( ) Sim ( ) Não

Dias

Nº de pessoas

Segunda,
Terça,
Quarta e
Quinta-feira

50 convidados

NOSSOS VALORES:
Duração
Preço Pacote
3 horas de
festa

R$ consultar

Excedente
R$ xxx por
pessoa

 NÃO COBRAMOS TAXA DE ECAD.
 CONSIDERAM-SE PAGANTES CRIANÇAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE.
 CONTAMOS COM GERADOR DE ENERGIA
CORTESIAS: Pista de dança com DJ, convites (incluindo o individual), máquina de lança confete
(chuva de prata), toalhas brancas com passadeiras, vela.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Sinal de 20% na assinatura do contrato, sendo que o restante poderá ser parcelado em cheques em quantas
vezes for conveniente ao cliente, devendo, entretanto, ser quitado até 05 (cinco dias) antes da festa.
OBSERVAÇÃO: as despesas extras serão acertadas no término da festa.
O PRAZO MÁXIMO PARA PRÉ RESERVA DE DATA É DE 05 DIAS.
ZUEIRA FESTAS – (27) 3062-1900 – (27) 99992-9050
Rua Professor Telmo de Souza Torres, 517, Centro, Vila Velha – ES.
fan page: zueira casa de festas; contato@zueirafestas.com.br; www.zueirafestas.com.br;
instagram: zueirafestas

