
pacote lounge

Comidinhas Volantes
Escolha 4 opções de aperitivo:
• Mix de pastéis de angu de carne seca com requeijão e queijo com orégano.
• Mix de salgadinhos: Bombom de queijo com sweet chilli, mini coxinha, e mini quibe com 
molho de iogurte e hortelã.
• Batatas rústicas servidas com aioli de limão bravo e molho de pimenta doce.
•• Mandioca frita servida com molho de queijo coalho.
• Feijão amigo com alho torrado e salsinha.
• Linguiça da fazenda flambada na cachaça com cebola caramelizada, servida com molho 
chimichurri e focaccia da casa.

Escolha 2 opções de mini porções:
• Kokoda Ceviche à Moda das Ilhas Fiji - Filé de peixe branco marinado com sumo de limão, 
leite de coco, cebolete e especiarias.
•• Lulas crocantes com flor de sal e sumac.
• Risoto de cogumelos paris, shitake e funghi com ervas.
- Penne quatro formaggi.
• Carne seca puxada na cebola com alho e salsinha e servida com purê de aipim e cream 
cheese.
• Torta de chocolate com calda morna de ganache de chocolate amargo.

PACOTE DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
•• Água Mineral.
• Refrigerante.

PACOTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
• Cerveja longneck Budweiser.
• Bar de Caipirinhas de limão, maracujá, abacaxi e tangerina com gengibre, com cachaça, 
vodka nacional e saquê.
• Bar de Mojitos da casa.
•• Gin Tônica nacional.

CONSULTOR DE GASTRONOMIA E EVENTOS
eventos@junglegardenpub.com
(21) 2537-2191



pacote light

Comidinhas Volantes
Escolha 5 opções:

• Mix de pastéis de angu de carne seca com requeijão e queijo com orégano.

• Mix de salgadinhos: Bombom de queijo com sweet chilli, mini coxinha, e mini 
quibe com molho de iogurte e hortelã.

• Batatas rústicas servidas com aioli de limão bravo e molho de pimenta doce.

•• Linguiça da fazenda flambada na cachaça com cebola caramelizada, servida 
com molho chimichurri e focaccia da casa.

• Penne quatro formaggi.

• Risoto de cogumelos paris, shitake e funghi com ervas.

• Torta de chocolate com calda morna de ganache de chocolate amargo.

PACOTE DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

• Água Mineral e refrigerante.

PACOTE DE BEBIDAS ALCOÓLICASPACOTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

• Cerveja Budweiser longneck

• Bar de Caipirinhas de limão, maracujá, abacaxi e tangerina com
gengibre, com cachaça, vodka nacional e saquê.

CONSULTOR DE GASTRONOMIA E EVENTOS
eventos@junglegardenpub.com
(21) 2537-2191



pacote cocktail premium
COMIDINHAS VOLANTES
Escolha 3 opções de aperitivos:
• Mix de pastéis de angu de carne seca com requeijão e queijo com orégano.
• Mix de salgadinhos: Bombom de queijo com sweet chilli, mini coxinha, e mini quibe com molho de 
iogurte e hortelã.
• Batatas rústicas servidas com aioli de limão bravo e molho de pimenta doce.
•• Linguiça da fazenda flambada na cachaça com cebola caramelizada, servida com molho chimichurri e 
focaccia da casa.

Escolha 2 opções de mini porções:
• Kokoda Ceviche à Moda das Ilhas Fiji - Filé de peixe branco marinado com sumo de limão, leite de coco, 
cebolete e especiarias.
• Ceviche de salmão com camarão à moda peruana com milho e batata doce assada com mel.
• Lulas crocantes com flor de sal e sumac.
•• Salmon Caesar Gravlax – Salada com alfaces romana e iceberg, bacon, parmesão, ovo, croutons e lâminas 
de salmão curadas com aneto.
• Salada Thai com camarão, julienne de vegetais, noodles harusame com molho asiático.

Escolha 3 opções de pratos principais em tigelinhas:
• Risoto de cogumelos paris, shitake e funghi com ervas.
• Risoto de camarão com tomatinhos puxados no vinho branco com manjericão.
• Penne quatro formaggi.
•• Cordeiro grelhado com risoto de parmesão com alecrim.
• Beef Zurich - Isca de mignon salteado com cogumelo paris flambado com brandy e molho de vinho, 
servido com penne rigatte.
• Carne seca puxada na cebola com alho e salsinha e servida com purê de aipim e cream cheese.

Escolha 1 opção de sobremesa :
• Torta de chocolate com calda morna de ganache de chocolate meio amargo.
• Crepe recheado com sorvete de vanilla com caldas de doce de leite e chocolate.
•• Torta de tâmaras servida com sorvete de vanilla e calda butterscotch.

PACOTE DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
• Água Mineral, Refrigerante, Suco de Laranja.
• Soda Italiana: Maçã verde, framboesa e romã.

PACOTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
• Cerveja longneck: Budweiser e Stella Artois.
• Bar de Caipirinhas feitas com frutas da estação e sua escolha de Cachaça, Vodka Nacional e Saquê.
•• Bar de Mojitos da casa com vários sabores.
• Gin Tônica nacional.
• Moscow Mule.

CONSULTOR DE GASTRONOMIA E EVENTOS
eventos@junglegardenpub.com
(21) 2537-2191



pacote boteco

pacote de comidinhas de boteco

• Mix de pastéis de angu de carne seca com requeijão e queijo com orégano.

• Feijão amigo com alho torrado e salsinha.

• Batatas rústicas servidas com aioli de limão bravo e molho de pimenta doce.

• Linguiça da fazenda acebolada flambada com cachaça e servida com
molho chimichurri, acompanha focaccia da casa.

•• Carne seca puxada na cebola e servida com aipim frito e manteiga de alho 
com salsinha.

PACOTE DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

• Água Mineral e refrigerante.

PACOTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

• Cerveja Budweiser longneck.

• Bar de caipirinhas com limão e maracujá.

CONSULTOR DE GASTRONOMIA E EVENTOS
eventos@junglegardenpub.com
(21) 2537-2191



pacote deluxe

Comidinhas Volantes
Escolha 3 opções de aperitivo:
• Mix de pastéis de angu de carne seca com requeijão e queijo com orégano.
• Mix de salgadinhos: Bombom de queijo com sweet chilli, mini coxinha, e mini quibe com molho de iogurte 
e hortelã.
• Batatas rústicas servidas com aioli de limão bravo e molho de pimenta doce.
•• Mandioca frita servida com creme de queijo coalho.
• Feijão amigo com alho torrado e salsinha.
• Linguiça da fazenda flambada na cachaça com cebola caramelizada, servida com molho chimichurri e 
focaccia da casa.

Escolha 1 opção de mini porções:
• Kokoda Ceviche à Moda das Ilhas Fiji - Filé de peixe branco marinado com sumo de limão, leite de coco, 
cebolete e especiarias.
•• Ceviche de salmão com camarão à moda peruana com milho e batata doce assada com mel.
• Lulas crocantes com flor de sal e sumac.
• Salmon Caesar Gravlax – Salada com alfaces romana e iceberg, bacon, parmesão, ovo, croutons e lâminas 
de salmão curadas com aneto.
• Salada Thai com camarão, julienne de vegetais, noodles harusame com molho asiático.

Escolha 2 opções de pratos principais em tigelinhas:
• Risoto de cogumelos paris, shitake e funghi com ervas.
•• Risoto de parmesão com cubinhos de cordeiro grelhado com alecrim.
• Risoto de camarão com tomatinhos puxados no vinho branco com manjericão.
• Penne quatro formaggi.
• Beef Zurich - Isca de mignon salteado com cogumelo paris flambado com brandy e molho de vinho, 
servido com penne rigatte.
• Carne seca puxada na cebola com alho e salsinha e servida com purê de aipim e cream cheese.

PACOTE DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
•• Água Mineral, Refrigerante, Suco de Laranja.
• Soda Italiana: Maçã verde, framboesa e romã.

PACOTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
• Cerveja longneck: Budweiser.
• Bar de Caipirinhas feitas com frutas da estação e sua escolha de Cachaça, Vodka Nacional e Saquê.
• Bar de Mojitos da casa com vários sabores.
• Gin Tônica nacional.
•• Moscow Mule.

CONSULTOR DE GASTRONOMIA E EVENTOS
eventos@junglegardenpub.com
(21) 2537-2191
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