POUSADA DOS
ILHA DE MARAJÓ

Buffet para Eventos

Pratos individuais
Prato Executivo – R$ 35,00 (por pessoa)
Opções do cardápio (escolher 1): Pratos Executivos
Carne: contrafilé
Frango: filé de peito
Peixe: filé dourada
Acompanhamento: arroz branco,
macaxeira frita, farofa e feijão
Pratos Especiais – R$ 50,00 (por pessoa)
Opções do cardápio (escolher 1): Filé Marajoara, Peixe ao Guarás e
Supremo da Pousada.
Carne: contrafilé
Frango: filé de peito
Peixe: filé dourada
Acompanhamento: guarnições e molhos;
Pratos VIP – R$ 55,00 (por pessoa)
Opções do cardápio (escolher 1): Camarão light, Bobó de Camarão
e Camarão à lá Grega
Camarão Rosa médio
Peixe: filé de filhote ou pescada amarela
Acompanhamento: guarnições e molhos.
Observações gerais
Valores por pessoa e está incluso bebida 1 água, 1 suco
ou 1 refrigerante por pessoa nos pratos individuais e self service;
Confirmar tudo no ato da reserva.
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Self Service
Buffet Executivo – R$ 65,00 (por pessoa)
02 Pratos quentes: contrafilé, filé de peito de frango ou filé de dourada;
01 salada mista (legumes, verduras e folhas)
01 molho: vinagrete
08 guarnições: arroz branco, batata corada, macaxeira frita,
feijão caseiro, farofa, abacaxi grelhado e etc.
01 massa: espaguete
Buffet Especial – R$ 85,00 (por pessoa)
03 Pratos quentes: filé mignoum, filé de frango e filé de dourada;
03 saladas
01 molho: vinagrete;
01 massa: espaguete ao molho bolonhesa;
08 guarnições: arroz branco, batata corada, macaxeira frita, feijão
colonial, farofa, farinha grossa, abacaxi grelhado e banana à milanesa.
02 sobremesas: pudim de leite e creme de cupuaçu
Buffet VIP – R$ 110,00 (por pessoa)
03 Pratos quentes: filé mignoum, filé de filhote ou pescada amarela e
camarão rosa médio;
05 saladas
02 molhos: vinagrete e vinagrete de frutas;
02 massas: espaguete ao molho de bolonhesa e penne ao molho
de caranguejo e camarão;
08 guarnições: arroz branco, batata corada, macaxeira frita, feijão
colonial, farofa, farinha grossa, abacaxi grelhado e banana à milanesa.
04 sobremesas: pudim de leite, creme de cupuaçu,
romeu e julieta do Marajó e salada de frutas.
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Coffe Break
Executivo – R$ 25,00 (por pessoa)
Água mineral (20L – bebedor eletrônico)
Café e Leite
01 Biscoito salgado (água e sal)
01 Biscoito doce (coco ou leite)
01 bolo (Chocolate, Leite, Maracujá ou Laranja)
Especial – R$ 35,00 (por pessoa)
Água mineral (20L – bebedor eletrônico)
Café e Leite
01 Biscoito salgado
01 Biscoito doce
01 bolo (Chocolate, Leite, Maracujá ou Laranja)
Mini pães recheados
Pães de queijo
02 tipos de frutas (Banana, maça, abacaxi ou mamão)
02 salgadinhos (frango e carne)
VIP – R$ 50,00 (por pessoa)
Água mineral (20L – bebedor eletrônico)
Café e Leite
01 Biscoito salgado (água e sal)
01 Biscoito doce (coco ou leite)
01 bolo (Chocolate, Leite, Maracujá ou Laranja)
Mini pães recheados
Pães de queijo
02 tipos de frutas (Banana, maça, abacaxi ou mamão)
02 salgadinhos (frango e carne)

