
 

 

 

 

 
 

 

PORTAL IN BOX – PETIT COMITÊ  

SUA FESTA NA CAIXA   

Caixa de Bambu lindamente decorada, acompanha flores    
 

BOX 1 – Botequim box   

Para 4 a 6 pessoas R$ 490,00 sem caipirinha ou R$ 550,00 com caipirinhas   

+ taxa de entrega  

Mini sanduichinhos de carne assada com abacaxi 12 unidades  

Mini pão de leite com linguicinha 12 unidades 

Tábua de salaminho com limão e pão fresco 

Empadinha gourmet de camarão 12 unidades  

Coxinhas de frango 12 unidades  

Croquete de milho com rabada 12 unidades  

Mini acarajé com vatapá e saladinha 12 unidades  

Mini pasteis de queijo 12 unidades (acompanha caldo de cana geladinho) 

6 kits de caipirinhas (cada 1 faz 2 caipirinhas) 2 de frutas vermelhas/ 2 abacaxi / 2 

maracujá (você só precisa acrescentar cachaça ou vodka e gelo)  

 

 

BOX 2 – Mexican box   

Para 4 a 6 pessoas R$ 490,00 sem cerveja ou R$ 550,00 com cerveja  

+ taxa de entrega  

Nachos 200g  

Tacos 12 unidades  

500g guacamole  

500g chili com carne  

300g de cheddar 

300g sour cream 

300g salsa pico de galo  

300gQueijo curado ralado pros tacos  

Alfaces cortadinhas 

6 garrafinhas de cerveja sol + limão + sal (para michelada) Opcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

BOX 3 – French Box   

Para 4 a 6 pessoas R$ 550,00 sem vinho ou R$ 650,00 com vinho  

+ taxa de entrega 

12 gourgère 

12 blinis de salmão gravlax com crème de anetho e caviar  

12 blinis de camarão ao creme trufado   

200g patê campagne  

200g patê de pato com foie gras  

Seleção de Mini brie e suas variações  

Mosaico de chèvre (20 unidades)   

200g Steak tartare tradicional 

Seleção de pães rústicos  

1 garrafa de vinho branco ou Rosê francês Opcional  

 

BOX 4 – Italian Box   

Para 4 a 6 pessoas R$ 550,00 sem prosecco ou R$ 650,00 com prosecco   

+ taxa de entrega  

Brusquetas de figos com gorgonzola 6 unidades  

Brusquetas de berinjela parmegiana 6 unidades     

Seleção de frios 300g: Salame italiano, Mortadela de pistache, presunto de parma   

2 burratas ao pesto trufado e tomatinhos confitados  

200g Caponata  

200g patê de aspargos com parma    

Focaccia da casa  

Sticks de alcachofras com camarões e tomate confit 12 unidades  

Sticks de grana padano com morangos ao mel trufado 12 unidades 

1 garrafa de prosecco de valdobiadenne Opcional  

 

BOX 5 – Spain Box      

Para 4 a 6 pessoas R$ 550,00 sem cava + R$ 650,00 com Cava  

+ taxa de entrega 

Pan tumaca 12 unidades  

250g Batatas bravas    

250g Polvo ao ajo blanco   

250g de pimentões doces  

Mini tortas de queijo 12 unidades  

Seleção de pães  

300ml gazpacho (acompanha pepino, croutons e presunto cru)   

Pinchos de camarão com abacaxi 12 unidades  

Pinchos de Presunto cru com melona e mozzareline  

1 garrafa de Cava Opcional  

 



 

 

 

 

 
 

BOX 6 – Classic Box – nossos best sellers   

Para 4 a 6 pessoas R$ 590,00  

+ taxa de entrega 

Blinis de camarão ao creme trufado 12 unidades  

Stick de parma, figos turcos e chèvre 12 unidades  

Mousse de foie gras 100% com framboesa 12 unidades 

Tartar de salmão ao azeite trufado e limão siciliano, acompanha blinis e sour cream    

Coquetel de camarão 12 unidades   

Terrine de pato com pistache  

Terrine de legumes provençais 

Seleção de Mini brie e suas variações 

Seleção de pães  


