
 

 

 
Rua Izaac Ferreira da Cruz, 1124 - Pinheirinho – Curitiba/PR 3069-1046 / 99671-9753 

Atendimento de Terça à sexta-feira das 13h às 18h - Sábados das 9h às 14h (exceto nos dias de festa almoço).  
www.petitpoabuffet.com 

Cardápio 
 Bolo (sabor à escolha) 
 7 tipos de salgados tradicionais e 3 especiais 
 5 tipos de doces tradicionais e 2 especiais 
 Mini cachorro quente 
 Pipoca 
 Gelatina 
 Batatas Fritas 
 FINGER FOODS (comidinhas): 

1 opção tradicional: Caldinho de feijão, salada caesar, 
risoto de frango, salada de frutas (frutas da estação); 
1 opção especial: Mini nhoque frito com molho à 
bolonhesa, macarrão penne com molho branco, polenta 
cremosa com molho à bolonhesa. 

 Água 
 Refrigerante normal e zero 
 Chá natural gelado batido com limão 
 Suco de laranja natural 

 
* Todos os alimentos e bebidas são servidos à vontade 

Decoração 
 Decoração temática 
 Balões na decoração principal 
 Balões na entrada 
 Bolo Cenográfico 
 Centro de mesas (padrão do buffet) 
 Convite impresso e digital (padrão do Buffet) 
 
 

Estrutura 
 Brinquedão com cama elástica e piscina de bolinhas 
 Mini Roda Gigante 
 Área baby 
 Mini casinha 
 Basquete Eletrônico 

 Simulador de Moto 
 Tombo Legal 
 Aero Hockey 
 Multi Jogos 

 Parede de Escalada 

 Simulador de corrida 

 Mesa de Sinuca 
 Mesa de Pebolim 
 TV a cabo com pacote Premiere 
 Som Ambiente 

 Ambiente climatizado 
 Estacionamento privado 

Serviços 
 Gerente de festa 
 Recepcionista 
 Monitores 
 Garçons 

 
* Serviços adicionais: Fotografia, lembrancinhas, doces 

personalizados, decoração especial, bebidas alcoólicas, 
esculturas de balões, personagens vivos, cardápio temático, 
monitora exclusiva, palhaços, mágico, segurança, etc. Consulte 
tabela de preços. 

 
* Doces personalizados ou decorados (maçã do amor, 
cupcake, popcake, pirulito de chocolate, etc...) devem ser 
comprados diretamente do buffet. 

 
* Cerveja deve ser comprada diretamente no buffet. 

 
 

 Duração do evento: 4 horas com tolerância de 30 minutos; 
 Adicional por hora: R$400,00; 
 Adicional por pessoa: R$35,00 (até um limite 10%); 
 Crianças de 0 a 4 anos são cortesia; Crianças de 5 a 8 anos pagam metade (a cada duas crianças conta-se um pagante); O aniversariante, seus pais e irmãos 

são cortesia; 
 Para reserva da data é necessário um sinal de 30% do valor total da festa. O saldo poderá ser parcelado sendo que a última parcela deverá ser quitada até 

no máximo 10 dias antes da festa. 
 Esse orçamento tem validade de 10 dias. Os valores podem ser alterados sem aviso prévio.  

 

 
 

**ENTRE EM CONTATO CONOSCO E TEREMOS PRAZER EM ENVIAR UM ORÇAMENTO PERSONALIZADO** 

Nossos salgados e 

finger foods são 

preparados 

durante o evento! 


