
 
 

Brindes Comestíveis | Chocolates Personalizados | Buffet Corporativo 
tatiana@hoteliergastronomico.com.br     11 99269-0665 

 

KIT LANCHE 
 

01. Suco em caixinha 200 ml, bolachinha salgada recheada, bolachinha doce, chocolate. 

02. Suco em caixinha 200 ml, bolachinha salgada recheada, mini bolo, barra de cereal. 

03. Suco em caixinha 200 ml, mini sanduíche de presunto e queijo prato, mini bolo. 

04. Suco em caixinha 200 ml, mini sanduíche de perú e queijo branco, pão de mel.  

05. Suco em lata 300 ml, sanduíche de pão de forma com presunto e queijo mussarela, fatia de 

bolo, chocolate. 

06. Suco em lata 300 ml, sanduíche de pão de forma com presunto e queijo mussarela, fatia de 

bolo, chocolate, Polenguinho e barra de cereal. 

07. Suco em lata 300 ml, Wrap de frango com legumes, brigadeiro. 

08. Suco em lata 300 ml, Wrap de massa de crepe recheado de queijos e rúcula, brownie de 

chocolate. 

09. Escolha os itens de sua preferência que montamos para você. 

 

WORKING LUNCH 
Um kit mais reforçado para quem passará o horário do almoço trabalhando. 

 

09. Suco em lata 300 ml, massa curta no azeite ( penne, parafuso ou gravatinha)com tomate 

seco e mussarela de búfala, salpicão de frango com legumes e brownie de chocolate. 

10. Suco em lata 300 ml, mini quiche de queijo com legumes, mini salada de folhas verdes, 

tomates cereja e cenoura ralada, pavê Inglês. 

11. Suco em lata 300 ml, cupcakes Napolitano ( salgado), salada de grãos com tomate, 

cebolinha e trigo, mousse de limão. 

12. Suco em lata 300 ml, torta de frango com requeijão, salada primavera, fudge de caramelo 

com chocolate. 

13. Escolha uma combinação que lhe atenderemos com prazer. 

 

 

VOLTA AO MUNDO 
 

Kit lanche Mexicano -Kit Lanche Chileno - Kit Lanche Argentino - Kit Lanche Americano 

Kit Lanche Inglês- Kit Lanche Australiano - Kit Lanche Francês - Kit Lanche Oriental 

Kit Lanche Alemão  

 

Consulte-nos para a descrição de cada um. 

 

Caso queira criar seu próprio kit volta ao mundo, combinando sabores, texturas e culturas 

diversas, o faremos com prazer. 


