O Buffet

Há nove anos no mercado capixaba, prezamos
pelos ingredientes frescos, pela comida com
sabor e bem servida. Nossas frutas, legumes e
hortaliças vêm das terras capixabas, valorizando
os pequenos produtores e, principalmente,
conhecendo a procedência de cada alimento.
Nossos pratos são feitos na hora, durante o seu
evento, pois o frescor, temperos e comida
quentinha são os pilares da boa cozinha. Nossos
cardápios não são fixos, adequamos eles
conforme o gosto do cliente. E a apresentação
também é pensada com todo carinho, para
agradar aos olhos, olfato e paladar.
Nossa equipe terceirizada é treinada para
atender aos mais diversos eventos. Sempre
uniformizados, nossos garçons estão preparados para garantir o melhor serviço e atender aos
mais variados públicos. Nossas cozinheiras e
ajudantes de cozinha estão sempre atentas à
todas as práticas que a autoridade sanitária
demanda. Assim, a condução do evento é feita
sempre prezando a excelência do serviço.

Coquetel

Nosso coquetel tem a presença marcada com
uma deliciosa mesa de entrada, com grande
variedade de terrines, mousses salgadas e
pães, ficando disponível aos convidados
durante todo o evento. Enquanto isso, nossos
garçons garantem o serviço volante com os
mais diversos finger foods e salgadinhos.
Todos preparados na hora!

Feijoada

Quem não gosta de uma feijoada fumegante?
Nosso serviço é todo apresentado em panelas
de barro e servidos separadamente, com as
carnes de porco em uma panela e o feijão na
outra. Os acompanhamentos e as entradinhas
garantem o sucesso do evento! Ah! E nada de
gordura! Prezamos pela qualidade e sabor,
portanto, a nossa feijoada é preparada de forma
que fique leve e com pouca gordura. Para se
deliciar sem culpa!

Almoço e
Jantar

Seja no almoço ou no jantar, quem manda é o
cliente! O cardápio é totalmente personalizado, fazendo com que cada evento seja único!
O corte e o tipo da carne, a salada crua, os
acompanhamentos e guarnições, é você
quem escolhe! Estamos aqui para fazer o
evento do seu jeito!

Infantil

É possível um cardápio que agrade crianças e
adultos? Sim! Aqui, servimos tudo o que as
crianças gostam: salgadinhos, pão de queijo,
pipoca, pizza, cachorro quente, hamburguer..
e temos também aqueles que os adultos
esperam, como kit boteco, pastel com caldo
de cana e claro, os finger food! É sucesso
garantido para todas as idades!

Buffet Árabe

O nosso buffet árabe é especial! Feito todo
com as receitas da família Jabour, é repleto de
cores, cheiros e sabores! O quibe bem temperado, o hommus, o babaganuche, o antepasto
de berinjela, e claro, as frutas secas e
castanhas. É a nossa homenagem à culinária
árabe!

Clientes

Todos os nossos clientes são únicos e nos orgulhamos de fazer parte dos momentos
especiais de sua trajetória. Apresentamos , abaixo, algumas empresas que tivemos o prazer
proporcionar eventos inesquecíveis.

Vitória Motors Kurumá Jeep
Metal Nobre Acessórios IBIS Hotels
Time Now Engenharia
Editora Intrínseca Capodarte
mmmartan Jorge Bischop
TIM LG Outer Shoes

Contatos:
Telefone/WhatsApp: (27) 99922-0512
E-mail: mnjabour@gmail.com
Instagram: @MirianJabourBuffet

