
Camarão Azeitona e requeijão 

Carne Calabresa 

Frango Muçarela/alho poró 

Palmito Ovos com bacon 

Minas Provolone 

4 queijos Queijo prato 

Carne assada
Queijo e presunto

Carne moída Feijoada
Frango + requeijão

Carne seca Peito de Peru
Alho + muçarela

21 99132-4867 /21 98811-2958
siecelobuffet@gmail.com

www.siecelo.com

Salgadinhos fritos - tradicionais

Salgadinhos fritos - linha nobre

Cardápio Gala



Frango Bacon c ameixa
Queijo Frango Camarão
Camarão Bacalhau Carne

Romeu e Julieta Frango
Lombinho c abacaxi
Palmito
Queijo minas

Alho poró
Lorraine
Cebola
Queijo minas
Damasco c queijo
Espinafre
Bacalhau

Bruscheta napolitana Bruscheta de passas e cogumelo Bruscheta de caponata de berinjela

Sticks 
queijo, presunto e damasco

Minas, manjericão e tomate cereja
Stick de queijo coalho, tomate seco e 

manjericão
Stick de salame, queijo e azeitona recheada

Salgadinhos fritos - linha nobre

Salgadinhos assados - tradicionais

Petiscos e entradinhas



Polpetone ao molho barbecue / agridoce Mini espetinhos de frango,  carne ou peixe Mini medalhão de frango ou carne

Torradinhas e antepastos

Barquetes recheadas
salpicão frango, salpicão de palmito
salada de ovos, creme com camarão

Barquetes recheadas
Creme de atum, mousse de gorgonzola

Barquetes recheadas
kani com cream cheese, atum e alcaparras

Milho, ervilha, presunto

Vou au vent

Stick de melão e parma Canapés diversos Salmão, camarão, atum, frango, gorgonzola

Trouxinhas recheadas Trouxinhas de panqueca recheada Cestinhas crocantes

Finger food Finger food

Tábuas de frios



Espaguete

Camarão na moranga Carne seca frita com purê de mandioca Blinis integrais com cream cheese e salmão

Bobó de camarão Risoto cremoso frango com açafrão Risoto cremoso requeijão com camarão

Tomate cereja, palmito, sunomo, tiras de salmão 
assado e cream cheese

Ceviche Mini rosti recheada

Batata recheada (bacon / calabresa / frango) Penne ao molho branco ou 4 queijos

Mini porções

Tábuas de frios



Fornecemos diversos pacotes de bebidas:
Refrigerantes, sucos, mates e água - R$ 10,00 por pessoa
Mesa de caipifruta com e sem alcool - R$ 20,00 por pessoa / Vodcka Smirnoff ou Orloff e cachaça 51 (4 horas serviço)
Cerveja latão (Brahma, Skol, Antarctica, Bohemia, Amstel ou Império) - R$ 6.00 cada
Whisky, vinhos e espumantes - a combinar

Pudim de leite condensado Brownie com sorvete

Risoto de parmesão + espetinho de frango Risoto de champignon Penne ao sugo

Tarteletes com creme de champignom Estrogonofe de carne ou frango
Tartele com creme de gorgonzola e tomatinho 

assado

Polenta com carne desfiada Filé de tilapia ao molho com purê de banana
Escondidinho aipim carne seca/ frango/ 

camarão/calabresa

Bebidas

Sobremesas


