
Chef Tiago Ribeiro 
e

Chef Priscilla Ribeiro



Atuamos há mais de 11 anos na área deAtuamos há mais de 11 anos na área de  
gastronomia no segmento de buffet degastronomia no segmento de buffet de  

churrasco.churrasco.
Nossa missão é levar, de formaNossa missão é levar, de forma  

memorável, nossa excelência no setor dememorável, nossa excelência no setor de  
eventos no estado de Minas Gerais,eventos no estado de Minas Gerais,  
realizando sonhos e conquistandorealizando sonhos e conquistando  

paladares de pessoas que amampaladares de pessoas que amam  
churrasco.churrasco.

  
  

Chef Tiago Ribeiro 
e

Chef Priscilla Ribeiro





CONHEÇACONHEÇACONHEÇA   

NOSSOSNOSSOSNOSSOS   

CARDÁPIOSCARDÁPIOSCARDÁPIOS

FESTA COMPLETA, OPÇÕES DE ALIMENTOS OU 
ALIMENTOS E BEBIDAS. 6 HORAS DE EVENTO.

TUDO EM ATÉ 12X NO CARTÃO SEM JUROS



ENTRADA
• Torresminho com mandioca

• Fritas
• Pão de alho recheado com 

muçarela
CARNES

• Contra filé Premium
• Fraldinha Grill

• Lombo com ervas aromáticas
• Pernil temperado na laranja, 

alho e especiarias
• Coração de frango

• Asinha e coxinha de frango 
tradicional e com queijo

• Linguiça artesanal
• Vegetais assados

ALMOÇO OU JANTAR
• Arroz

• Tropeiro
• Mix de folhas jovens, manga e mini 

tomates
• Vinagrete

• Todas as carnes anteriores

CARDÁPIO "BÃO"

SOBREMESA E DIGESTIVOS
• Banana caramelizada 

 coco e cobertura de chocolate
• Abacaxi com provolone

30 Pessoas
40 pessoas 
50 pessoas

De 60 a 70 pessoas
De 80 a 90 pessoas

De 100 a 140 pessoas
De 141 a 170 pessoas
De 171 a 220 Pessoas
De 221 a 500 Pessoas

Quantidade de Pessoas Valor sem Bebidas

R$96
R$86
 R$71
R$63
R$60 
R$59
R$56
R$52
R$52



ALMOÇO OU JANTAR
• Arroz

• Tropeiro
• Mix de folhas jovens, manga e mini 

tomates
• Vinagrete

• Todas as carnes anteriores

CARDÁPIO "BÃO DEMAIS"

SOBREMESA E DIGESTIVOS
• Banana caramelizada 

 coco e cobertura de chocolate
• Abacaxi com provolone

30 Pessoas
40 pessoas 
50 pessoas

De 60 a 70 pessoas
De 80 a 90 pessoas

De 100 a 140 pessoas
De 141 a 170 pessoas
De 171 a 220 Pessoas
De 221 a 500 Pessoas

Quantidade de Pessoas Valor sem Bebidas

ENTRADA
• Torresminho com mandioca

• Fritas
• Pão de alho recheado com muçarela

• Pão de tomate com queijo
• Calabresa acebolada

CARNES
• Picanha tradicional e com manjericão

• Contra filé Premium
• Fraldinha Grill

• Lombo com ervas aromáticas
• Pernil temperado na laranja, 

alho e especiarias
• Coração de frango

• Asinha e coxinha de frango
 tradicional e com queijo

• Linguiça artesanal
• Vegetais assados

• Surubim na brasa

R$110
R$95
R$80
R$70
R$65 
R$63
R$61
R$56
R$56



CARDÁPIO "BÃO DEMAIS DA CONTA"

SOBREMESA E DIGESTIVOS
• Banana caramelizada 

 coco e cobertura de chocolate
• Abacaxi com provolone

30 pessoas
40 pessoas 
50 pessoas

De 60 a 70 pessoas
De 80 a 90 pessoas

De 100 a 140 pessoas
De 141 a 170 pessoas
De 171 a 220 Pessoas
De 221 a 500 Pessoas

Quantidade de Pessoas Valor sem Bebidas

ENTRADA
• Torresminho com mandioca

• Pão de alho recheado com muçarela
• Pão de tomate com queijo

• Fritas
• Calabresa acebolada

• Dados de tapioca com melaço de cana
• Mini quibe com catupiry

CARNES
• Picanha tradicional e com manjericão

• Contra filé Premium
• Fraldinha Grill

• Filé de costela com molho chimi churri
• Lombo com ervas aromáticas

• Pernil temperado na laranja, alho e especiarias
• Picanha suína

• Coração de frango
• Asinha e coxinha de frango 

tradicional e com queijo
• Linguiça artesanal

• Filé de frango ao molho gorgonzola 
• Filé de gurijuba ao pesto de manjericão
• Filé de salmão ao molho mediterrâneo

• Vegetais assados

ALMOÇO OU JANTAR
• Arroz

• Tropeiro
• Batata ao creme de provolone

• Farofa rica
• Mix de folhas jovens, manga e mini tomates

• Vinagrete
• Todas as carnes anteriores

R$132
R$120
R$99
R$85
R$81 
R$74
R$68
R$62
R$62



CONHEÇACONHEÇACONHEÇA   

NOSSASNOSSASNOSSAS   

BEBIDASBEBIDASBEBIDAS



Trabalhamos com cervejas Brahma e 
Heineken 473 ml (média de 2 litros por 
pessoa) para eventos até 140 pessoas, 

eventos à partir de 150 pessoas as 
bebidas são à vontade.

Refrigerante, suco e
água à vontade.

Para outros tipos de bebidas ou marcas 
de cervejas e chopp, além de pacotes 
sem bebidas alcoólicas contate nosso 

chef.
Temos serviço completo de bar!

Quantidade de Pessoas

40 pessoas 
50 pessoas

De 60 a 70 pessoas
De 80 a 90 pessoas

De 100 a 140 pessoas
De 141 a 170 pessoas
De 171 a 220 Pessoas
De 221 a 500 Pessoas

Heineken Brahma

R$40
R$40
R$40
R$40
R$40
R$35
R$35
R$35

R$36
R$36
R$36
R$36
R$36
R$30
R$30
R$30

TUDO EM ATÉ 12X NO CARTÃO SEM JUROS



Nosso objetivo é a sua comodidade, por isso nosso evento é completo, 
alimentos, alimentos e bebidas, materiais de aluguel como pratos, 

talheres, taças, churrasqueira, fogão, garçons, churrasqueiros, 
cozinheiros entre outros.

Trabalhamos em média com 500 gramas de carne por pessoa.
Disponibilizamos garçons para bebidas, mesmo quando não 

contratada, sem custo adicional.
Crianças até 5 anos não pagam e 6 aos 11 anos pagam metade.

Casamentos, disponibilizamos 1 garçom para exclusividade aos noivos.
O não comparecimento total de convidados, não se implica ao valor de 

referência.
Orçamento válido por 5 dias.

Parcelamos em até 12x no cartão sem juros.

Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finais

Agradecemos pelo 
contato!!!

Estamos à disposição!

Chef Tiago Ribeiro e 
Chef Priscilla Ribeiro

Gastrologos
31 98877 0161

@cantinadochurrasco


