
 

 

 

Prestação de serviços: Fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e jantar), no sistema refeitório para o período de 05/10 a 
09/10/2016 durante a COPA BRASIL DE TENIS DE MESA / TOLEDO – 2016; para atletas e dirigentes participantes das competições. 

 

Valores:Diarias( café,almoço e jantar ) R$ 65,00 (desconto de 5,00 para compra da diária completa) 

Para compra de pacote completo , café, almoço e jantar durante os cinco dias do evento haverá uma bonificação de R$10,00 a diária, 
ficando assim, no valor de R$ 55,00 

Valor unitário de cada refeição: Café da manhã – R$ 15,00 

            Almoço – R$ 25,00 

             Jantar – R$ 25,00 

 

Horário de atendimento:  a ser definido posteriormente conforme horário das competições 

Reservas: através do e-mail nicegiordani@bol.com.br ou cel 45 9931-8572 (Nice) 

jeronimo_apj@hotmail.com ou     cel 45 9934-6049 ( Emerson Jeronimo )  

    

Cardapio: 

mailto:nicegiordani@bol.com.br
mailto:jeronimo_apj@hotmail.com


Quarta -  feira 

Café da manhã Almoço Jantar 

Café 

Feijão Feijão 

Leite (quente e frio) Arroz Arroz 

Achocolatado  Panqueca Macarronada 

Presunto e queijo Batatas fatiadas com molho branco Purê de batatas 

Omelete, salsicha ao molho   

Pão e Bolachas Bife a parmegiana Almôndegas 

Margarina, nata Frango na manteiga com legumes Peixe 

Doces (chimias, doce de leite, mel) Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu, salpicão de frango, 

maionese . 

Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu . 

Bolos( milho, laranja, nega maluca ou cucas) Farofa doce Farofa com bacon 

Frutas ( melancia, mamão, melão, maçã , banana ) Sucos  Sucos  

Sucos  Sobremesa: canjica e frutas  Sobremesa: frutas 

 



Quinta - feira 

Café da manhã 
Almoço Jantar 

Café 
Feijão Feijão 

Leite (quente e frio) Arroz Arroz 

Achocolatado  Macarrão ao alho e óleo Macarrão na manteiga com legumes e frango 

Presunto e queijo Purê de batata  

Omelete, salsicha ao molho   

Pão e Bolachas Frango ao molho de tomate Filé com legumes 

Margarina, nata Filé de peixe empanado Filé de peixe empanado 

Doces (chimias, doce de leite, mel) Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu . 

Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu . 

Bolos( milho, laranja, nega maluca ou cucas) Farofa com banana Farofa com banana 

Frutas  Sucos  Sucos  

Sucos  Sobremesa:arroz doce e frutas  Sobremesa: frutas  

 

 



 

Sexta - feira 

Café da manhã Almoço Jantar 

Café 
Feijão Feijão 

Leite (quente e frio) Arroz Arroz 

Achocolatado  Lasanha com catupiry Lasanha com catupiry 

Presunto e queijo  Purê de batata 

Omelete, salsicha ao molho Suflê de milho verde  

Pão e Bolachas Bife a parmegiana Rocambole de carne moída 

Margarina, nata Frango a passarinho Frango com molho branco gratinado 

Doces (chimias, doce de leite, mel) Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu . 

Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu . 

Bolos( milho, laranja, nega maluca ) Farofa doce Farofa com bacon 

Frutas Sucos Sucos  

Sucos  Sobremesa: torta de chocolate e frutas  Sobremesa: frutas  



 
Sábado 

Café da manhã 
Almoço Jantar 

Café 

Feijão Feijão 

Leite (quente e frio) Arroz Arroz 

Achocolatado  Macarrão ao alho e óleo Macarrão na manteiga com legumes e frango 

Presunto e queijo Purê de batata Purê de abóbora 

Omelete, salsicha ao molho   

Pão e Bolachas Frango ao molho de tomate Filé com legumes 

Margarina, nata Filé de peixe empanado Filé de peixe empanado 

Doces (chimias, doce de leite, mel) Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu, maionese . 

Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba,brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu, maionese . 

Bolos( milho, laranja, nega maluca ou cucas) Farofa com banana Farofa com banana 

Frutas  Sucos Sucos  

Sucos  Sobremesa:arroz doce e frutas Sobremesa:  

 



Domingo 

Café da manhã 
Almoço Jantar 

Café 
Lentilha Lentilha 

Leite (quente e frio) Arroz a grega Arroz a grega 

Achocolatado  Lasanha com catupiry Macarrão ao alho e óleo 

Presunto e queijo Batata palha Purê de batata 

Omelete, salsicha ao molho   

Pão e Bolachas Coxas de frango empanadas ao forno Peito de frango com creme de milho verde 

Margarina, nata Bife a parmegiana Bife  

Doces (chimias, doce de leite, mel) Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba, brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu, salpicão de frango, 

maionese . 

Saladas: alface, tomate, cenoura, beterraba, brócolis, 

couve-flor, repolho, chuchu. 

Bolos( milho, laranja, nega maluca ou cucas) Farofa com bacon Farofa doce 

Frutas  Sucos  Sucos  

Sucos  Sobremesa:sagu e  frutas  Sobremesa: frutas  

 



Obs: Com acompanhamento de nutricionista  . 

   As refeições serão servidas no sistema self service em buffet quente para pratos quentes e buffet refrigerado para saladas. 

   O suco será servido em refresqueiras automáticas. 

 

 

 

 

                                           Toledo, 27 de Maio de 2016 

 

 

 

Pedro Giordani (contato) 

pedrinhogiordani@bol.com.br 

Fone: (45) 3252-8986 

        Cel: (45) 9961-4135                     
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