
 

Sobre Nós 
O nome é uma homenagem à nossa avó tão querida, que nos recebia em sua casa 
redonda, nas férias todos os anos.A casa era uma referência na pequena cidade de 
Jarinú/SP. 

Muita comida gostosa, caseira, simples e deliciosa! Imaginem o frango com polenta e 
molho de tomates, e o bolo de chocolate? Hummm....maravilhoso! Lembranças boas e 
doces de nossa avó tão dedicada. Com ela , aprendemos sobre o amor, carinho, 
simplicidade,brincadeiras... e sua paciência era infinita. Assim, criamos o gosto por 
cozinhar, apreciar um bom tempero de casa e nos dedicarmos ao bom atendimento, 
com atenção, simpatia e satisfação em atender ao menor desejo de nossos clientes. 

Nós do Casa Jullieta Buffet trazemos a proposta de resgatar o saber da comida caseira, 
para tornar seu evento único e memorável, através de nossa gastronomia, por isso 
priorizamos atender somente um cliente por dia. 



  

 

                                    Cardápios 

JANTAR EM BOWL – servido volante 
Welcome Pré-Cerimônia. 
Salgados. Finger Food .Folhados. Quentes. 10 opções 
Salada na Taça . 1 opção 
Cumbucas . 3 opções (em Bowls porcelana) 
Sobremesa . 1 opção 
Bebidas: refrigerante, suco e água 
Mesa de Café & Bolos Jullieta 
R$159,00/ pessoa 
 

VIP – servido volante e em rechauds 
Welcome Pré-Cerimônia. 
Salgados. FingerFood. Folhados. Quentes . 08 opções 
Petit Menu. 1 opção 
Salada. 1 opção 
Massa Recheada. 1 opção 
Prato Quente. 2 opções & Guarnições. 2 opções 
Sobremesa . 1 opção 
Bebidas : refrigerante, suco e água 
Mesa de Café & Bolos Jullieta 
R$159,00 
 

JANTAR EM PETIT MENU – servido volante 
Welcome Pré-Cerimônia. 
Salgados. Finger Food. Folhados. Quentes. 10 opções 
Cumbucas . 5 opções (em Petit Menu) 
Sobremesa .1 opção 
Bebidas : refrigerante, suco e água 
Mesa de Café & Bolos Jullieta 
R$169,00/ pessoa 
 

PREMIUM – servido volante e em rechauds 
Welcome Pré-cerimônia. 
Salgados. Finger Food. Folhados. Quentes . 08 opções 
Petit Menu. 2 opções 
Salada. 1 opção 
Massa Recheada. 1 opção 
Prato Quente. 2 opções & Guarnições. 3 opções 
Sobremesa. 2 opções 
Bebidas : refrigerante, suco e água 
Mesa de Café & Bolos Jullieta 
R$175,00 
 



 

OPÇÕES DE ESCOLHAS:       

WELCOME PRÉ- CERIMÔNIA  
. Água Aromatizada com limão e hortelã   
. Água Natural  
. Chá Gelado com especiarias  
Terrine, Pasta ou Caldo . 2 opções a escolher abaixo. Acompanha. Pães e torradas aromatizadas   
. Terrine de Tomate seco  
. Terrine de Gorgonzola   
. Roll de Cream cheese, Damasco e Amêndoas   
. Pasta de Gorgonzola   
. Creme de Mandioquinha com Crispies de bacon   
. Caldinho de Feijão com especiarias 
 
 SUGESTÕES PARA ILHA DE FINGER FOOD – Entradas Frias Escolha 4 ou mais opções será montada 
em Ilha Fixa, acompanha Pães caseiros . 
. Stick caprese: Muçarela de búfala, Tomate cereja, Manjerona ao pêsto   
. Involtini de Abobrinha e Muçarela de búfala   
. Cream Cheese com Damasco e amêndoas laminadas  
. Mini Baked potato com queijo cremoso e crocantes de Parma 
. Mini Cuscuz   
. Mini Cuscuz de Camarão   
. Carpaccio ao molho de alcaparras e parmesão   
. Ceviche de Tilápia servido em shots   
. Brie Quente em Massa folhada com mel ou calda de frutas vermelhas   
. Parmesão em Lascas e Favo de Mel . Dadinho de Tapioca com coalho e geléia de pimenta   
. Polpetini com Molho de iogurte e hortelã  
. Rosbife de mignon ao molho de mostarda   
. Canapés de Pasta quatro queijos com pêra   
. Brusccheta de Tomates, manjericão e parmesão  
. Brusccheta de Shimeji  
. Caponata de Berinjela   
. Guacamole com Chips 
 
FOLHADOS & QUENTES  
. Folhado de Maça com chester                                                      
. Esfiha Folhada de Chocolate   
. Esfiha Folhada de Carne   
. Folhado de Banana   
. Enrolado Folhado de Escarola   
. Ramequim de Queijo com geleia de pimenta   
. Vol- au- vent de 4 queijos   
. Mini Quiche de alho poro   
. Mini Quiche de queijo   
. Mini Quiche romeu e julieta  
. Maravilha de queijo crocante   



 

. Bolinho de Arroz 

. Coxinha   

. Coxinha Creme   

. Croquete Mandioca com carne seca   

. Croquete de Mandioca com provolone   

. Empada de Palmito . Empada de Carne seca   

. Enroladinho de Calabresa  

. Esfiha de Carne   

. Pastelzinho de Forno Ricota e espinafre  
 
CUMBUCAS & PETIT MENU   
. Creme de Mandioquinha com crispies de bacon   
. Caldinho de Queijos ao pêsto  
. Caldinho de Feijão com especiarias   
. Caldinho de Queijos ao molho pêsto   
. Veloutée de Beterraba com gorgonzola   
. Capeletti ao Brodo de Legumes  
. Bacalhau ao Bechamel & Natas   
. Bobozinho de Carne seca com mandioca   
. Bobozinho de Camarão   
. Escondidinho de Carne seca com mandioca   
. Escondidinho de Pernil e crispies de couve   
. Vaca Atolada mineira   
. Mini Baião de dois   
. Mini Feijoada com crispies de couve   
. Carne Seca com Farofa de banana   
. Polentinha Cremosa com ragu de funghi  
. Polentinha Mole de Bobó de Baroa e Carne seca   
. Strogonoff Russo . Frango ao Gratin de palmito   
. Risotinho de 4 queijos . Risotinho de Funghi e Queijos  
 
SALADA   
. Salada Almanara. Mix de folhas, Cenoura ralada, Grão de bico, Croutons, Parmesão 
. Ceaser Salad. Alface americana, crespa, rúcula, tomate cereja ,muçarela búfala e parmesão  
. Salada de Camarão & Laranja . Mix de Folhas Nobres com tomate seco e Muçarela de búfala  
 
MASSA RECHEADA . 
.  Manicaretti                 .  Agnolotti                   .  Mezzaluna                   .  Rondelli 
 
MOLHOS:  
. Tomates frescos e manjericão, Bechamel ou Quatro Queijos  
 
RECHEIOS .  
. Caprese. Muçarela e tomates                                              . Presunto e muçarela 
. Alho poró e abobrinha                                                           . Muçarela de búfala e nozes 
. Ricota com limão siciliano                                                    .  Ricota com nozes . Quatro Queijos 



PRATO QUENTE  
. Escalope de Mignon ao molho escuro e champignons  
. Escalope de Mignon ao molho cabernet sauvignon  
. Escalope de Mignon ao molho de páprica  
. Escalope de Mignon ao molho mostarda Dijon   
. Mignon ao Molho de gorgonzola  
. Maminha recheada à moda toscana com molho de cerveja  
. Bacalhau a Bechamel & Natas  
. Frango ao Gratin de palmito  
. Lombo acompanha abacaxi  
. Escondidinho de Mandioca com carne seca  
. Escondidinho de Batata com Ragú de fraldinha  
 
Opção Especial . acrescido de +R$9,00/pessoa  
. Salmão ao forno acompanha molho de alcaparras 
. Salmão ao forno com amêndoas  
. Flan de Linguado com Moqueca  
. Camarão Thai ao Curry de Laranja  
. Acaçá de Banana Terra e Bobó de camarão  
. Camarão na Moranga   
 
ACOMPANHAMENTOS  
. Arroz Branco  
. Arroz de Ervas  
. Arroz com Amêndoas  
. Arroz Crocante de Castanhas e Grãos  
. Batata Sauté .passadas no azeite e salsinha  
. Batatas Rústicas aromatizadas com alecrim  
. Lâminas de Batatas com creme de queijos e parmesão  
. Mousseline de Cará e queijos  
. Purê de Mandioquinha gratinado com parmesão  
. Panachê de Legumes  
. Farofa de Banana da terra  
. Purê de Damasco  
 
SOBREMESAS 
. Sorvete de Creme com calda de Frutas vermelhas  
. Brownie de Chocolate com Nozes e Sorvete creme  
. Torta Holandesa  
. Pavê de Chocolate  
. Pudim de Tapioca, Coco e calda de Manga  
. Banana Flambada com Sorvete de creme  
. Pêra em calda acompanha sorvete  
. Cheescake com calda de Frutas vermelhas  
. Frutas Frescas com sorvete creme  
. Bolo de Nozes 
. Bolo Fita de Côco acompanha sorvete de creme 
 



 

BEBIDAS 
. Água 
. Água aromatizada 
. Refrigerantes – Coca-Cola, Coca Zero e Kuat 
. Sucos pasteurizados: Laranja, Uva e Abacaxi. Escolher 2 opções 
. Cerveja, Heineken ou Império 
 
MESA DE CAFÉ 
. Café 
. Bolos Caseiros Jullieta 
 

 

CONSIDERAÇÕES 
Está incluso no presente Orçamento : 
. Todo material necessário para a realização do evento, tais como: Rechauds de Prata e Cobre, 
Copos e Taças de vidro, Louça de Porcelana branca, Talheres de inox, Guardanapos de tecido 
. Conjunto de equipamentos inerentes à Infra-Estrutura de atendimento, tais como: 
- 4 Mesas de Apoio de Madeira Rústica – Buffet 
- 2 Mesas para Pré- Cerimônia e Mesa Whisky 
- 2 Fornos industriais 
- 1 Fritadeira profissional de 8.000 W – a verificar o local 
- Caixas térmicas de 100 lts para gelar bebidas 
- Serviço de gelo ilimitado para gelar bebidas e em cubos para Whisky 
- Mão de Obra para servir bebida alcóolica 
. Todo o pessoal necessário para a realização do serviço de alimentos e 
bebidas do evento – Cozinha – Gerente - Copeiras - Garçons. 
. 1 Garçom para cada 10 a 12 Convidados 
. Havendo perda ou quebra de material, os mesmos serão cobrados à parte. 
. Profissionais de outros setores (Staff) , que estarão durante o tempo do Evento, serão 
considerados como (1/2) meio pagantes. 
. Profissionais que estarão ANTES do Evento, tais como: montadores, cabeleireiros, assessores 
e entre outros, poderemos oferecer um lanche ou almoço, com valores à combinar. 
 



 

INFORMAÇÕES 
 
. Elaboramos outros Cardápios personalizados para 
diferentes tipos de comemorações, e 
atenderemos as sugestões considerando o desejo de cada 
cliente. 
 
. Para sua segurança , o Casa Jullieta buffet estará 
preparado para atender um excedente do nº 
de convidados de aproximadamente 10% do total 
contratado. 
 
. Considerando nosso Welcome, nossos  Eventos tem 7 
horas de duração. Período de Serviço 
do Buffet por 5 horas. 
 
. Orçamento considerando mínimo de 100 pessoas e 
válido por 30 dias, a partir da data de envio. 
. Para eventos com nº menor de 100 pessoas, entre em 
contato. 
 
. Crianças pagantes à partir de 7 anos ou à combinar. 
 
. Consulte Frete para sua cidade. 
 
Agradecemos sua solicitação de Orçamento e colocamo-
nos à disposição para eventuais 
esclarecimentos e agendamento de Degustação. 
 
Atenciosamente, 
 
Miley Masteguin  
. miley@casajullieta.com.br 
Gisley Masteguin T 
. Lara gisley@casajullieta.com.br 
 
F. 95551.4007 e  4017.5726  
 
www.casajullieta.com.br 
https://www.facebook.com/casajullieta/ 
Instagram @casajullieta 
 


