
C A R D Á P I O

11 98929.9401

11 4442-4816

@_MAR AE VENTOS

/MAR AE VENTOSBUFFE T

W W W.MAR AE VENTOS.COM.BRCONTATO@MAR AE VENTOS.COM.BR

Salgados Gourmet Salgados Gourmet  Premium

• Bolinho de cupim;
• Bolinho de camarão com catupiry;
• Coxinha creme de frango;
• Bolinho de costela;
• Croquete de bacalhau;
• Croquete de mandioca com carne seca;
• Kibe recheado de parmesão;
• Pérolas crocantes de quatro queijos.

• Filé de Saint Peter ao molho de alcaparras: dois acompanhamentos – R$ 19,90
* Acima de 10 unidades o valor será de R$18,90

• Fraldinha Mara: dois acompanhamentos – R$ 18,90
* Acima de 10 unidades o valor será de R$17,90

• Rocambole recheado de presunto/queijo: dois acompanhamentos – R$ 18,90
* Acima de 10 unidades o valor será de R$17,90

• Strogono� de frango: dois acompanhamentos – R$ 16,90
* Acima de 10 unidades o valor será de R$15,90

• Espaguete alho e óleo de brócolis com bacon - R$ 14,90
* Acima de 10 unidades o valor será de R$13,90

• Coxinha de frango;
• Delícia de palmito;
• Delícia de calabresa;
• Delícia de três queijos;
• Pérolas de queijo;
• Risoles de presunto e queijo;
• Risoles Marguerita;
• Kibe.

R$ 89,90/cento R$ 129 a R$ 149,90/cento

Doces Tradicioinais

Conheça nossa variedade de bolos

Marmitas Individuais 

• Brigadeiro                    
• Beijinho
• Bicho-de-pé

Brigadeiro  
Massa de chocolate, recheio de brigadeiro e 
cobertura de chantilly.

Mousse de Chocolate
Massa chocolate, recheio de mousse de 
chocolate e cobertura de chantilly.

Doce de leite 
Massa branca, recheio de doce de leite e 
cobertura de chantilly.

Doce de leite com Ameixa
Massa branca, recheio de creme especial com 
doce de leite com Ameixa e coberto com 
chantilly.

Pêssego 
Massa Branca, recheio de creme especial de 
doce de leite, pêssego, coberto com chantilly.

Abacaxi 
Massa branca, recheio de creme especial com 
doce de leite, abacaxi, calda de abacaxi e 
chantilly.

Mousse de Maracujá
Massa branca, recheio de mousse de 
maracujá, coberto com chantilly e calda de 
maracujá.

Morango Trufado de Chocolate ao 
Leite
Massa de chocolate com recheio de 
brigadeiro e morangos picados, coberto com 
trufa e raspas de chocolate ao leite e 
morangos para decoração.

Morango Trufado de Chocolate 
Branco
Massa branca com recheio de brigadeiro 
branco e morangos picados, coberto com 
trufa e raspas de chocolate branco e 
morangos para decoração.

Nozes Trufado
Massa branca com nozes, recheado com de 
doce de leite e coberto com trufa e raspas de 
chocolate branco e nozes.

Leite Ninho com Nutella
Massa branca, Massa de chocolate, Creme de 
leite Ninho, Nutella, coberto com raspas de 
chocolate branco.

Brigadeiro 
Massa de chocolate, recheio de brigadeiro, 
coberto com raspas de chocolate ao leite.

Prestígio
Massa de chocolate, recheio de coco com leite 
moça, coberto com Raspas de chocolate.

Sonho de Valsa
Massa de chocolate, recheio de mousse de 
chocolate com pedaços de sonho de valsa, 
coberto com raspa de chocolate e bombons 
sonho de valsa.

Ouro Branco
Massa branca, recheio de creme de chocolate 
branco com pedaços de ouro branco, coberto 
com raspa de chocolate branco e bombons 
ouro branco.

Salada de Frutas com Chocolate 
Branco
Massa branca, recheado com creme de especial 
de doce de leite, pedaços de frutas (morango, 
abacaxi, pêssego e uva), trufa de chocolate 
branco, coberto com raspas brancas e frutas.

Floresta Negra
Massa de chocolate, recheio de chocolate com 
chantilly e cereja, coberto com raspas de chocolate 
e cerejas.

• Cajuzinho
• Olho de sogra
• Casadinho
• Brigadeiro Crocante

R$ 89,90/centoOpções de acompanhamento: Arroz branco, arroz integral,
batata gratinada, farofa e legumes cozidos no vapor.

R$ 99,90/cento

Tamanho Grande

Tortas Salgadas

Torta de Frango - R$ 119,90
Torta de Frango com Camada de 
Catupiry - R$ 129,90
Torta de Palmito - R$ 129,90
Torta de Palmito com Camada de 
Catupiry - R$ 139,90
Torta de Camarão com Camada de 
Catupiry - R$ 199

Prazos para Encomenda * faça sua encomenda com até 1 dia de antecedência.
** faça sua encomenda com até 2 dias de antecedência.

Para até 10 pessoas – R$ 199,00 
100 salgados   |   30 doces   |   Bolo (1,5kg) 
Para até 15 pessoas – R$ 299,00 
150 salgados   |   50 doces   |   Bolo (2kg) 

Kit  Salgados, Doces e Bolo

Mesclado Chocolate ao Leite e 
Chocolate Branco
Massa de chocolate e massa branca, recheio de 
mousse de chocolate e trufa ao leite, coberto 
com raspas de chocolate ao leite e chocolate 
branco.

Nozes Tradicional
Massa branca, recheado com creme especial de 
doce de leite, nozes, coberto com raspas de 
chocolate branco.

Abacaxi com creme de nozes
Massa branca, creme de doce de leite com 
nozes, abacaxi e coberto com raspas de 
chocolate branco.

Leite Ninho
Massa branca, recheio de creme de leite Ninho, 
coberto com chantilly e leite ninho.

Leite Ninho com morango
Massa branca, recheio de creme de leite Ninho 
com morango, coberto com chantilly e leite 
ninho.

Tradicionais - R$ 59,90/kg Cobertos com Raspas de Chocolate - R$ 79,90/kg Trufados - R$ 89,90/kg


