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ORÇAMENTO INFANTIL 2019 
BUFFET – DECORAÇÃO – ESPAÇO com Brinquedos 

Orçamento válido para contratos fechados até Agosto de 2019 
  

 

Não alugamos o espaço separadamente. 
Não fazemos decoração e Buffet externos. 
 

Valores: (Sem cerveja*). 
Para acréscimo de cerveja, acrescenta-se R$ 10,00 por pagante. 

Desconto de 5% para pagamentos à vista.  
Considera-se pagantes, adultos e crianças com 6 anos completos ou mais. 
 

Convites individuais serão fornecidos no nr total de convidados fechados no 
contrato e convites familiares em quantidade equivalente a 50% do número de 

convidados fechados no contrato. 

 
Forma de pagamento: 20% de entrada (no ato de assinatura do contrato) e 
parcelas com datas previamente combinadas e com último vencimento até 10 dias 

antes da festa. (Cheque, boleto ou dinheiro) 
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PACOTES COM DECORAÇÃO BASICA –  
(Cliente pode acrescentar itens da decoração, solicitar valores) 
 

Duração do Evento: 3 horas 

Mínimo de 50 pessoas (segunda a quarta, exceto feriados) R$ 4000,00 
Mínimo de 60 pessoas (segunda a quarta, exceto feriados) R$ 4500,00 

Mínimo de 70 pessoas (segunda a quinta, exceto feriados) R$ 5200,00  
 
Está incluso: DECORAÇÃO BASICA – 

 PARA O PACOTE DE 50/60/70 PESSOAS 
Para painéis de temas novos, consulte valores 
Para decoração LUXO, acréscimo de R$ 800,00 

 
 Painel decorado com tecido SUBLIMADO, JACQUARD/VOAL com 4 metros de 

altura e 10 metros de largura. 
 Cenário de personagens (MDF, pelúcia, etc.) 

 1 de mesas para doces e bolo. Branco, rustico ou forrado. 
 Toalhas brancas longas e Cobre manchas de acordo com a cor da decoração. 

 Decoração com bolas nas laterais do painel, 400 bolas, exceto bolas nas cores 

dourada e metalizadas. 
 Cantinho de presentes e Armário para lembranças e doce 

 3 Arranjos de flores artificiais e 4 pontos de Iluminação cênica  
 

PACOTES COM DECORAÇÃO COMPLETA – LUXO 
Duração do Evento: 4 horas 
Mínimo de 80 pessoas (exceto sábados e feirados) R$ 5800,00 

Mínimo de 90 pessoas (exceto sábados e feriados) R$ 6600,00 
Mínimo de 100 pessoas (qualquer dia da semana). R$ 7200,00 
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Está incluso na decoração: DECORAÇÃO LUXO 
Para painéis de temas novos, consulte valores 

 Painel decorado com tecido SUBLIMADO, JACQUARD/VOAL com 4 metros de 
altura e 10 metros de largura. 

 Cenário de personagens (MDF, pelúcia, etc.) 

 Conjunto de até 7 mesas para doces e bolo. Branco, rustico ou forrado. 
 Toalhas brancas longas e Cobre manchas de acordo com a cor da decoração. 

 Decoração com bolas no painel principal, 1200 bolas, exceto bolas nas cores 

dourada e metalizadas. 
 Cantinho de presentes e Armário para lembranças e doces. 

 Peças para doces e flores. 

 Até 10 Arranjos de flores artificiais (P, M, G) 
 10 pontos de Iluminação cênica  

 Pega balão nas mesas de convidados. 

 Cortina de LED 
 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 

* Não cobramos taxa de ECAD 
* Não é permitido o uso de lança confete.  

* Caso ultrapasse o nr contratado de convidados, será cobrado o valor por pessoa 
(estipulado no contrato) e o pagamento deverá ser realizado no final do evento, 
mediante cheque ou dinheiro em espécie. 

*Fornecedores terceirizados (recreadores, cabine de fotos, etc) Devem chegar ao 
espaço com no mínimo duas horas de antecedência para montagem dos seus 

equipamentos, para que isso não atrapalhe a organização do buffet e da decoração. 
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Buffet 
Todos os pratos inclusos 

Bolo 
 Bolo de chocolate com recheio prestigio. 
 Servido com sorvete de creme. 

 

Comidinhas 
 Pastel de queijo. 

 Pastel de frango. 

 Pastel de carne 
 Pastel de pizza. 

 Pipoca. 

 Batata frita. 
 Mini Cachorro quente  

 Mini Hambúrguer. 

 Pão de queijo. 

 Mini pizza (presunto e queijo) 
 Mini Pizza de Frango e queijo. 

 Mini Pizza de calabresa. 

 Mini Pizza de berinjela (opção vegetariana) 
 Gelatina  

 Mousse. 

 Salada de frutas 

 

Salgadinhos Fritos 
 Quibe. 

 Azeitona recheada e empanada. 

 Risoles pizza. 

 Risoles de camarão. 
 Risoles de milho. 

 Risole de cheddar 

 Risole de queijo e frango. 
 Risole de queijo com presunto. 

 Perola de queijo. 

 Bolinho de bacalhau. 

 Bolinho de Aipim com queijo. 
 Coxinha de frango com catupiry. 

 Espetinho de frango com bacon. 

 Churros de doce de leite. 
 

Mini-jantar (servido no pratinho de sobremesa) 
 Penne com molho de frango ao queijo e palmito ou molho quatro queijos. 

 Bobó de camarão com arroz. 

 

 Mini porções. 
 Poletinha. 
 Caldo verde. 
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Doces 

 Brigadeiro. 

 Beijinho. 

 Olho de sogra. 
 Chocoball. 

 Churros e Ninho com nutela. 

 

Bebidas 
 Refrigerantes:  Coca Cola e Guaraná (normal e zero). 
 Água Mineral (com e sem gás). 

 Suco. 

 Coquetel de frutas sem álcool. 

 
  Olha que Legal!! 

 Disponibilizamos uma mesa com comidinhas para as crianças perto dos 

brinquedos!! 

 No final da evento, disponibilizamos uma caixa com algumas gostosuras da 
festa para os pais! 

Adicionais, valores a parte. 
 Impressão de fotos ao vivo, no Robokids. R$ 400,00 

 Camarim fashion, com make, fantasias e brilhinhos!!.250,00 

 Roda de petiscos, para acompanhar o chopp gelado! R$ 10,00 por pagante 
(Sem reposição) 

 

Espaço 
 

Entrada com um amplo jardim, ambiente climatizado, visão panorâmica do 

salão principal e de todas as áreas de brinquedos, acomodação para até 200 
pessoas, banheiros adaptados para crianças e adultos com necessidades especiais e 
fraldário. (Estamos finalizando nossa sala de amamentação e também uma discoteca 

para os pequenos!!!) 
Além disso dispomos de Wi-fi, microfone sem fio, música ambiente e Data 

Show. 
 

Brinquedos 
 Brinquedão (Kid Play). 

 Pula pula. 
 Air Game. 

 Basquete eletrônico. 

 Campinho de futebol. 

 Tombo legal. 
 Parede de escalada. 

 Área baby. 

 Piscina de bolinas 
 X Box 360 para jogos com controle. 

 X Box 360 com “Kinect” – Detecção de movimentos. 
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 Carrossel temático fundo do mar 

 Robokids – um robô que tira fotos durante o evento (on line) 

(Caso o cliente queira impresso, solicitar orçamento) 
 

 
 
Pessoal de Apoio 

 Garçons. 

 Gerente de Evento. 
 Segurança de Portaria. 

 Monitores – Auxiliam com as crianças. 

 Auxiliares de cozinha. 

 Auxiliares de limpeza. 
 

Obrigada por nos escolher! 
 

Desde já agradecemos a sua preferência em nos solicitar o orçamento para esse dia 
tão especial. Será um prazer recebe-los em uma visita, com hora marcada, para 
conhecer o nosso cerimonial e esclarecer qualquer dúvida que possa ter. 

 
Atenciosamente, 

Edina Coser e Equipe Allegro Kids. 
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