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Rua   Felisberto   Fiore  Dorazio,   297A  
Santa Felicidade                  Curitiba, PR 
Fones: (041) 3364 8441      99726 0029 
e-mail:       luaeleon@luaeleon.com.br 

 
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 
. Louças de uso individual:  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 e suco de frutas e chá mate com especiarias: R$ 
10,00 por pessoa (fornecimento opcional). Na contratação das bebidas acompanha os 
copos ou taças para servi-las 
. 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, ou 
  - R$ 180,00 para o período de 06h de atividade  
             - R$ 220,00 para o período de até 08h de atividade 
. Locação de pratinho e garfo para o bolo = R$ 1,20 o jogo 
. Locação de copos ou taças = R$ 0,80 respectivamente  

. 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 com 4 lugares (madeiras dobráveis) R$ 25,00 o jogo 

. Tampões com 1,30m de diâmetro = R$ 8,00  

. Mesa com Tampão 1,30m de diâmetro  = R$ 15,00  
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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  
. Mesas de doces   
. Mini sanduíches veganos tanto doces como salgados = R$ 5,50 cada 
. Bolo  
. Buffet de Sobremesas 
. 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 
. As peças fornecidas pela Lua e Leon, em havendo quebra ou extravios, serão cobradas 
pelo valor unitário da peça. 
 . Os valores apresentados se referem por pessoa. 

 

FORMA 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. 

 
 

    CARDÁPIO FINGER FOOD  
 
1. CANAPÉS GOURMET  

. Peito de Peru 

. Provoloni 

. Catupiry 

. Tomate Seco 

. Berinjela 

. Cream Cheese com creme de Damasco ou geleia de morango 

. Atum 

. Queijo Cremoso 

. Presunto 

. Salaminho 

. Ricota com Finas Ervas 
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2. SALGADOS BABY  
. FOLHADOS: palmito, frango, palmito ou de presunto 
. EMPADAS: palmito, frango ou de alho poró 
. BARQUETES: salpicão, queijo e presunto, frango, presunto defumado, palmito, creme 
gorgonzola,    creme de milho ou de barreado 
. MINI QUICH: queijo, ricota com finas ervas, champignon, brócolis com bacon, espinafre 
cremoso ou de alho poró com queijo 
. MINI QUIBE 
. CROQUETES: milho verde, carne ou de frango 

  
 

(continuação de opções de salgados baby) 
 
. CESTINHAS CROCANTES: salpicão de frango, queijo e presunto ou de peru defumado 
. CAROLINAS CREMOSAS COM FRANGO 
. CONCHINHAS DE MANDIOCA RECHEADAS com CARNE SECA 
. PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM SALPICÃO 
. CASQUINHAS CROCANTES COM PURE DE MAÇÃ E PASSAS (agridoce) 
. ALMOFADAS CROCANTES com cream cheese e creme de damasco ou com geleia de morando 
(ambas agridoce) 
. TARTELETES: queijo e presunto, salpicão de frango, peito peru ou de creme de gorgonzola 
. MINI SFIHAS: carne, frango, ricota com tomate seco ou de presunto  
. RAMEQUINS (empadas abertas): ricota com calabresa, queijo ou de palmito 
. PASTEL ASSADO: frango, carne, palmito ou de pizza (queijo, presunto e orégano) 
. CANNOLI escondidinho com cremes de batata e de milho  

 
3. ESPETINHOS – STICKS  

. CAPRESI: tomate cereja, queijo branco e manjericão 

. MISTO DE FRIOS: tomate cereja, provolone, presunto e manjericão  

. PALITINHOS de PRESUNTO com MELÃO 

. BATATA BOLINHA 

. MIX DE FRIOS: pepino, queijo e presunto  

. ROLINHOS: queijo, presunto e ameixa c/ creme de ovos (agridoce) 

. ALMÔNDEGAS com GIN  

. DADINHOS de TAPIOCA COM COALHO e GELÉIA DE PIMENTA   
 

4. MINI SANDUICHES  
. Pasta de queijo, presunto, queijo, tomate e alface 
. Pasta de queijo, peito de peru, tomate seco e rúcula 
. Pasta de presunto, três queijos e cenoura ralada 
. Pasta de champignon, tomate seco, queijo e rúcula 
. Pasta de ricota, berinjela e presunto 
. Mini hambúrguer defumado, tomate, alface e molho especial tasty 
  

5. MINI PORÇÕES  
. CALDINHO: feijão,  canja, abóbora, caldo verde, milho verde com frango desfiado ou 
russa (couve flor com 04 queijos) 

. SALADINHA: 
     -  Folhas verdes com tomate cereja e lascas de parmesão 



 4 

     -  Tailandesa: camarão, alface americana, leite de coco, manga e batata palha  
     - Waldorf: maçã, abacaxi, creme leite, nozes, passas  
     - Tartar de abacate com tomate e gorgonzola 
. RISOTO com: frango com parmesão, gorgonzola, palmito, fungui ou de ragú de 
cogumelos 
. ESCONDIDINHO DE BATATA: carne bovina ou frango desfiado  
. PURÊ de BATATA com RAGÚ de carne 

. PENNE com 01 opção de molho: ao sugo, pesto, basílico, 04 queijos, alfredo ou bolonhesa 
 

 
(continuação de mini porções) 
. POLENTINHA CREMOSA ao leite com 01 tipo de acompanhamento: frango desfiado, 
ragú de cogumelos, 04 queijos ou barreado 
. FEIJÃO TROPEIRO com COUVE CROCANTE 
. STROGNOFF de peito de FRANGO: acompanha arroz e batata palha 
 

6. TÁBUA DE FRIOS (acompanha todos os itens) 
. FRIOS: Presunto, Lombo Defumado e Salaminho 
. QUEIJOS: Muzzarela, Prato, Provoloni e Mineiro 
. PEPINO 
. AZEITONAS 
. OVOS DE CODORNA 
 

VALOR 
• varia de acordo com a categoria (grupo) a serem escolhidos  

• valor por pessoa  

     
 Grupo de opções:  
CANAPÉS + SALGADOS BABY + ESPETINHOS ................................................................ R$ 37,00 

• Escolher 02 variedades de canapés, 04 variedades de salgadinhos e 02 opções de 
espetinho  

 
CANAPÉS + SALGADOS BABY + ESPETINHOS + MINI SANDUICHES ................................ R$ 46,00  

• Escolher 02 variedades de canapés, 04 variedades de salgadinhos, 01 variedade  de 
espetinho e 01 variedade de mini sanduíche 

 
CANAPÉS + SALGADOS BABY + ESPETINHOS + MINI PORÇÕES ..................................... R$ 50,50  

• Escolher 02 variedades de canapés, 04 variedades de salgadinhos,  01 variedade de 
espetinho e 02 variedades de mini porções 

 
CANAPÉS + SALGADOS BABY + ESPETINHOS + MINI SANDUICHES + MINI PORÇÕES ..... R$ 55,00 

• Escolher 02 variedades de canapés, 04 variedades de salgadinhos, 01 variedade de 
espetinho, 01 variedades de mini sanduíche e 02 variedades de mini porções 

 
SALGADOS BABY + MINI PORÇÕES .............................................................................. R$ 55,00  

• Escolher 04 variedades de salgadinhos baby e  03 variedades de mini porções 
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MINI SANDUICHES + MINI PORÇÕES ............................................................................ R$ 54,00   

• Escolher 01 variedade de mini sanduíche e 04 variedades de mini porções 
 
 
ITENS de TODAS as CATEGORIAS ou GRUPOS  ............................................................. R$ 65,00 

• Escolher 02 variedades de canapés, 04 variedades de salgadinhos, 01 variedade de 
espetinho, 01 variedades de mini sanduíche e 03 variedades de mini porções. 
Acompanha todos os itens da tábua de frios  

 


