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A LUA E LEON PRESTA SERVIÇOS COMPLETOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARTICULARES E 
EMPRESARIAIS, COM O DIFERENCIAL QUE VOCÊ PROCURA E A EXCELÊNCIA QUE SEU EVENTO 
REQUER, COLOCANDO-NOS COMO PARCEIROS DE NOSSOS CLIENTES EM TODAS AS FRENTES 
ONDE A UTILIZAÇÃO DE NOSSOS SERVIÇOS SEJA O ANSEIO DE SUAS NECESSIDADES. 
 
 
 

SERVIÇOS e ACESSÓRIOS INCLUSOS e OBRIGATÓRIOS 
Inclusos: 
. Montagem e peças da mesa do Buffet  
. Tempo de permanência no evento – 04h 
. Ramequins, cumbucas e talheres para servir as porções  
. Guardanapos 
Obrigatório: 
. A cada 80 pessoas é obrigatório à contratação de 01 copeira – R$ 150,00 
 

  
SERVIÇOS  e  ITENS  OPCIONAIS 
. Bebidas: refrigerante, água mineral, suco de frutas e chá mate com especiarias: R$ 
12,00 por pessoa (fornecimento opcional) 
. Outros tipos de bebidas: a inclusão de vinho ou espumante no cardápio agrega um 
valor de R$ 12,50 por pessoa 
. Garçons:  

- R$ 150,00 cada profissional por 04 horas de atividade 
- R$ 180,00 cada profissional por 06 horas de atividade  

  - R$ 220,00 para o período de até 08h de atividade  
. Louça de uso individual: pratos, talheres = R$ 2,20 o conjunto 
. Locação de pratinho e garfo para o bolo = R$ 1,20 o jogo 
. Locação de copos ou taças = R$ 0,80 

. Toalhas de 1,50 x 1,50 = R$ 6,50 

. Toalhas longas (mesas redondas de 06 a 08 lugares): 
 - R$ 16,00 tecido liso ou R$ 20,00 tecido adamascado  

. Cobre manchas:  
              - 1,00 x 1,00 = R$ 4,50 ou com 1,50 x 1,50 = R$ 6,50  
. Guardanapos de tecido = R$ 1,50 
. Mesas e cadeiras de 04 lugares (PVC) = R$ 15,00 o jogo 
. Mesas e cadeiras de 04 lugares (madeira dobráveis) = R$ 25,00 o jogo 
. Tampões com 1,30m de diâmetro = R$ 8,00  
. Mesa com Tampão 1,30m = R$ 15,00  
. Crianças de 3 a 6 anos pagam 30% do valor do cardápio escolhido e de 06 a 10 - 60% 
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ITENS OPCIONAIS com VALOR SOB CONSULTA   
. Locação de peças decorativas e locação de mobiliário  
. Mesa de café e fechamento completo  
. Mesa de frutas decoradas  
. Mesa de doces 
. Mini sanduíches vegano tanto doces como salgados = R$ 5,50 cada  
. Bolo  
. Buffet de Sobremesa 
. Cerimonial 
. Decoração  
. Segurança e Recepção 

 
 
 

 
 
CONSIDERAÇÕES:  
. Eventos fora do perímetro urbano de Curitiba serão acrescidos de taxa de 
deslocamento conforme distância  
. Taxa de descolamento em Curitiba para menos que 50 pessoas – R$ 50,00 
. Na locação de louças fornecidas pela Lua e Leon, havendo falta ou quebra, as mesmas 
serão cobradas pelo valor unitário da peça. 
 . Os valores apresentados se referem por pessoa.  
 

FORMAS DE PAGAMENTO:  
. 50% de entrada quando da assinatura do contrato e o restante da quitação até o 
quinto dia útil que antecede a data do evento. 

 
 

CARDÁPIOS  
 

OPÇÃO 1 - Buffet Prata 
- CARNES - escolher 02 das opções:  

Strognoff de Carne 
Strognoff de Frango 
Peito de Frango grelhado com finas ervas 
Peito de frango grelhado com creme de milho 
Pernil com pétalas de cebola caramelizadas e farofa 
Lombo recheado 
Costela assada 
Carne de panela ao molho madeira  

- MASSAS E MOLHOS  
Massas (escolher 01 opção) 
     - Talharim 
     - Penne 
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     - Espaguete 
Molhos (escolher 02 opções) 
     - Ao sugo      
     - Pesto 

      - Basílico (molho vermelho com manjericão) 
       - 04 queijos 
      - Alfredo 
ACOMPANHAMENTOS – inclui todos os itens  
     - Arroz Branco 

- Batata Palha  
- Hortaliças e vegetais na manteiga: cenoura, ervilhas verdes e milho  
- Saladas verdes: alface americana, rúcula, agrião, chicória roxa, tiras de manga e morangos  

  - Salada de Tomate com croutons e lascas de parmesão  
 

• R$ 55,00 por pessoa 

• Na escolha de mais uma opção de carne - acréscimo de R$ 6,00 por pessoa 

 

 
 
OPÇÃO 2 - Buffet Ouro 
- Escolher 03 das opções: 

Salpicão de frango  
Waldorf  
Salada de rúcula e tomate seco  
Maionese Tradicional 
Hortaliças e vegetais na manteiga: brócolis, cenoura, ervilhas e milho  
Salada colorida: alface americana, agrião, chicória roxa, tiras de manga e morangos  
Salada de Tomate com croutons e lascas de parmesão  

- Escolher 02 das opções:  
Arroz a grega   
Arroz com açafrão  
Arroz branco  
Batata palha  
Batata souté 
Tomates gratinados, recheados com ricota 
Abóbora cabotiá caramelizada 

- Escolher 02 das opções: 
Lasanha ou rondelli de queijo e presunto ao sugo  
Nhoque ao molho de fungui  
Penne a pomodoro e basílico (manjericão) 
Canelone de ricota com espinafre ao molho bechamel  
Empadão de frango com catupiry  
Quiche de queijo e presunto 
Quiche de queijo e champignon 
Quiche de alho poró com queijo 
Quiche de calabresa com queijo 
Risoto ao fungui 
Risoto de gorgonzola 
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Risoto de frango com parmesão 
Risoto de palmito  

- Escolher 02 das opções:  
Strognoff de filet 
Strognoff de Frango 
Escalopes ao molho dijon  
Alcatra ao molho madeira  
Peito de Frango grelhado na manteiga com finas ervas  
Peito de frango grelhado com creme de milho 
Lombo suíno à califórnia  
Pernil com pétalas de cebola caramelizadas e farofa 
Lombo recheado 
Costela assada 
Filé de peixe com alcaparras  
Moqueca de peixe 

• R$ 67,00 por pessoa 

• Na escolha de mais uma opção de prato - acréscimo de R$ 6,00 por pessoa 

 
 
OPÇÃO 3 - Feijoada completa light 
- Feijão preto, lombo, linguiça calabresa, linguiça fresca, paio, pernil, carne seca, costela 
defumada, costela fresca, bacon 

- Farinha branca 

- Farofa puxada na manteiga com grãos e bacon 

- Laranja 

- Couve c/ Bacon 

- Torresmo 

- Salada de folhas verdes  

- Molho a Vinagrete 

•  R$ 36,00 por pessoa 

* Cortes de orelha, pé e rabo podem ser inseridos por opção do cliente sem alteração de valor 

 

OPÇÃO 4 - Barreado Especial 
- Mixer de folhas verdes com manga e lascas de parmesão 
- Maionese 
- Salada de tomate 
- Banana 
- Couve com bacon 
- Arroz branco  
- Farofa crocante 
- Farinha  
- Croquete de peixe 
- Barreado do Chef 
- Talharim puxado na manteiga caramelizada 

• R$ 45,00 por pessoa 
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OPÇÃO 5- Cardápio Árabe  
ENTRADAS 
. Pão sírio 
. Torradas 
. Homus 
. Babaganuche 
. Quibe frito  
. Esfiha 
. Coalhada seca 

SALADAS E ACOMPANHAMENTOS 
. Tabule 
. Legumes à mediterrâneo grelhados: berinjela, pimentões coloridos, abobrinha 
. Cuscuz marroquino  
. Quibe cru ou quibe assado (escolher 01 das opções) 
. Charuto 

 
 
. Arroz árabe: açafrão, ameixas, damasco, passas, tâmaras, castanha, especiarias ou arroz com 
lentilha (escolher 01 das opções) 
. Arroz branco 
. Carneiro assado ou kafta assada (escolher 01 das opções) 
. Molho de iogurte com hortelã 

• R$ 67,00 por pessoa 

 
 
OPÇÃO 6 - COMIDA ALEMÃ  
 ENTRADA 
. Palitinhos assados com queijo 
. Carne de onça com broa preta 

CARDÁPIO 
 Escolher 03 das opções: 

. Eisbein assado 

. Marreco recheado 

. Kassler (bisteca defumada) 

. Rouladen (bife a rolê recheado) 

. Goulasch 
Escolher 02 das opções: 
 . Pure de batata 
 . Pure de batata baroa (batata salsa) 

. Spatzle 

. Pure de maçã 

. Batatas cozidas puxadas na manteiga    
 

ACOMPANHAMENTOS – inclui todos os itens  
. Salsicha vermelha - acompanha pétalas de cebolas caramelizadas  
. Salsicha branca - acompanha pétalas de cebolas caramelizadas  
. Arroz branco 
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.  Chucrute 

. Repolho roxo 

. Salada Colorida (mix de folhas verdes, cenoura, tomate) 

• R$ 67,00 por pessoa 

 
 
OPÇÃO 7 – CARDÁPIO ITALIANO 
ENTRADAS e PRATOS FRIOS  
.  Torradinhas  
.  Caponata 
.  Salada de escarola com bacon 
. Salada folhas verdes: alface americana, rúcula, agrião, chicória roxa, tiras de manga, tomate 
cereja e lascas de parmesão 

 
 
PRATOS QUENTES 
. Nhoque 
. Talharim 
. Penne 
. Escolher 04 opções de molhos:  
             - Ao Sugo 

- Pomodoro à Basílico (molho vermelho com manjericão) 
  - 04 queijos;  
 - Alfredo 
             - Fungui 

Molhos:  
- Pesto 

  - Romanesca (molho branco, presunto, ervilha e cogumelos)  
. Ragu de Carne Bovina ou Carne Bovina e Linguiça 
. Frango Assado da Nonna 
. Escolher 02 opções dos pratos quentes:  

- Polenta Cremosa a 04 Queijos 
- Risoto:  de Frango, Palmito, Açafrão, Fungui, Alho Poró ou de Gorgonzola 

- Panquecas recheadas: frango com requeijão cremoso, queijo com presunto,  
carne bovina moída com bacon, frango com catupiry, calabresa com cebolas 
caramelizadas 
- Lasanha: bolonhesa, queijo com presunto, 04 queijos  ou frango com molho branco 

 - Rondelli: queijo com presunto 
 - Canelone: ricota com espinafre ou de frango   
 

• R$ 55,00 por pessoa 

• Na escolha de mais uma opção de Prato Quente - acréscimo de R$ 5,00  

 
 
OPÇÃO 8 – CARDÁPIO POLONÊS 
ENTRADA 
. Caldo Rosó[ galinha clara)  ou  Caldo Barszcz (beterraba) – escolher 01 das opções 
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CARDÁPIO 
. Salatka Jarzynowa: salada de vegetais:  batata, cenoura, maionese, ervilha 
. Salatka Z Boczkiem: alface, bacon, ovos 
. Arroz branco 
. Bigos 
. Kotlet shabowy: costela de porco acompanhado de batatas cozidas 
. Pierogi recheado com ricota 
. Pieczarki Marynowane   
SOBREMESAS 
. Sernik: torta de requeijão com passas 
. Pão de mel 

• R$ 57,00 por pessoa sem sobremesas 

• R$ 50,00 por pessoa com sobremesas 

 
 
OPÇÃO 9 - Buffet de antepastos 
* inclui todos os itens apresentados  

- Tábuas de Frios e petiscos: 
. Presunto 
. Salame Italiano 
. Lombo Defumado 
. Peito de Peru 
. Provoloni 
. Queijo Mineiro 
. Queijo Gouda 
. Lascas de Parmesão 
. Batata Chips 
. Pepino 
. Azeitonas  
. Ovos de Codorna 
. Amendoim japonês 
. Frutas para decorar as tábuas de frios 

Pães e Complementos: 
 . Mini Frances 
 . Mini de leite 

. Mini Provoloni 

. Mini Ciabata 

. Mini Integral 

. Torradas 

. Patê de Berinjela e presunto  

. Pasta de Provoloni ou queijos cremosos 

. Patê de azeitonas ou de salaminho  

. Geleia de Damasco ou de morango 

. Cream Cheese  
Pratos complementares: 

. Sanduiche de metro recheados de salpicão 

. Sanduiche de metro light  
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. Barquetes recheadas com champignon, queijo  e castanha ou de queijo e presunto 

. Canudinho recheado com batata   

  

• R$ 78,00 por pessoa 
 

 
10.   OPÇÕES DE COMPLEMENTOS VARIADOS  (por pessoa) 
- Caldos: feijão com defumados,  canja ou caldo verde  – R$ 7.50 

- Caldo cremoso: 04 queijos, eslava, palmito ou russa – R$ 9,50  

- Mignon, arroz, batata palha – R$ 39,00 

- Peito de frango grelhado na manteiga, arroz, batata palha – R$ 15,50 

 
 

- Somente peito de frango grelhado na manteiga – R$ 10,00  

- Salada Tailandesa: camarão, alface americana, leite de coco, manga, batata palha – R$ 18,00 
- Salada de Folhas Verdes com Tomate seco e Lascas de Parmesão – R$ 5,50 
- Salada Waldorf: maçã, abacaxi, creme leite, nozes, passas – R$ 7,00 
- Risoto de Frango com parmesão – R$ 14,00 
- Risoto de Gorgonzola – R$ 20,00 
- Risoto de Palmito – R$ 20,00 

- Risoto de Funghi – R$ 20,00 


