Coﬀee break
CARDÁPIO SEMANAL

R$ 31,00 por pessoa/cardápio
Todos os cardápios de coffee break incluem as bebidas: água mineral (copo), café, leite, achocolatado, caixa de chás e dois sucos.

Tarde

Bolo de limão
Pão de mel
Mini Brusqueta Napolitana
Sanduíche Caprese

Tarde

Bolo integral de coco
Bolinho de chuva com chocolate
Folhado de palmito
Sanduíche com Roast Beef, pasta de mostarda
e folhas

Tarde

Bolo de abobrinha com nozes
Salada de frutas
Pão de queijo
Sanduíche misto com tomate e folhas

Tarde

Cuca de banana
Broinha de milho
Folhado misto
Sanduíche com pasta de tomate seco, rúcula e
mozzarella de búfala

Tarde

Bolo integral de aveia
Mufﬁn de morango
Pão de queijo
Sanduíche de salame com gruyère e folhas

Tarde

Bolo de cenoura com chocolate
Mini Donuts de doce de leite
Mini Croque Monsieur
Sanduíche integral com pasta de ricota e
peito de peru

Bolo integral de castanha do Pará
Cookies de aveia
Biscoito de polvilho
Sanduíche de copa com pasta de ervas e
folhas

Tarde

Manhã

Segunda-feira

Bolo de chocolate
Madeleine
Pão de queijo
Misto Light (pão integral, peito de peru e
queijo minas)

Manhã

Terça-feira
Cuca de maçã com canela
Brownie de chocolate
Pão de queijo
Sanduíche com salame, gruyère e folhas

Manhã

Quarta-feira
Bolo de laranja
Mufﬁn de chocolate
Quiche de legumes
Sanduíche com pasta de cenoura, salame e
folhas

Manhã

Quinta-feira
Bolo de fubá com goiabada
Mini sonho com creme de confeiteiro
Pão de queijo
Sanduíche com pasta de azeitona, ementhal e
folhas

Manhã

Sexta-feira
Bolo de iogurte com frutas vermelhas
Mini churros com doce de leite
Folhado de ricota com frutas secas
Sanduíche com pasta de queijo e tomate

Manhã

Sábado
Bolo inglês de milho
Cookies de chocolate
Torta integral de legumes
Sanduíche Caesar

Manhã

Domingo
Bolo integral de banana
Mini Donuts com chocolate
Empadinha de palmito
Sanduíche integral com berinjela, abobrinha e
pasta de ervas

OBSERVAÇÕES:
- Valores referem-se à meia hora de serviço, com tolerância máxima de 20 minutos por motivo de atraso de cronograma de reuniões.
- Pode-se substituir uma das opções por frutas em cubos ou salada de frutas. Para customização de cardápios de coffee break veriﬁque as opções a seguir.
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Coﬀee break
MONTE O SEU COFFEE BREAK
Todos os cardápios de coffee break incluem as bebidas: água mineral (copo), café, leite, achocolatado, caixa de chás e dois sucos.
Para compor seu coffee break, escolha:

Coﬀee break 1

Coﬀee break 2

Coﬀee break 3

R$ 29,00 por pessoa

R$ 37,00 por pessoa

R$ 43,00 por pessoa

• 2 itens

• 4 itens

• 6 itens

Em cada coffee break, doce ou salgado, pode-se substituir uma das opções acima por uma fruta em cubos ou salada de frutas.
Itens adicionais: R$ 4,00 por pessoa, por item acrescentado.

OPÇÕES PARA COMPOSIÇÃO
Bolos
Cenoura com chocolate
Abobrinha com nozes
Chocolate
Laranja
Fubá com goiabada
Banana
Cuca de maçã
Iogurte com frutas vermelhas
Limão
Inglês formigueiro
Inglês de milho
Integral de aveia
Integral de castanha do Pará
Integral de coco
Integral de banana
Mufﬁns e brownie
Mufﬁn de milho
Mufﬁn de morango
Mufﬁn de chocolate
Mufﬁn de banana com canela
Brownie com castanhas
Brownie branco
Mini Donuts
Doce de leite
Creme
Chocolate

Cookies
Chocolate
Aveia
Frutas
Melancia
Melão
Abacaxi
Mamão
Salada de frutas
Folhados
Queijo fresco
Presunto e queijo
Frango com Catupiry
Palmito
Legumes
Ricota com nozes
Brócolis com bacon
Quentes
Pão de queijo
Mini Croque Monsieur
Quiches
Lorraine (torta cremosa à base de ovos, bacon e gruyère)
Palmito
Legumes
Peito de peru

Tartelette
Frutas
Morango

OBSERVAÇÕES:
- Valores dos pacotes referem-se à meia hora de serviço, com tolerância máxima de 20 minutos por motivo de atraso de cronograma de reuniões.
- As opções deverão ser escolhidas com no mínimo 10 dias de antecedência do evento. Caso contrário, os cardápios serão de acordo com o cronograma semanal e
disponibilidade do hotel.
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Coﬀee break
OPÇÕES PARA COMPOSIÇÃO
Salgados
Sanduíche integral com pasta de ricota e peito de peru
Sanduíche com pasta de queijo, pepino, tomate e pesto de azeitona preta
Misto Light (pão integral, peito de peru e queijo minas)
Sanduíche integral com berinjela, abobrinha e pasta de ervas
Sanduíche com salame, gruyère e folhas
Sanduíche caprese
Sanduíche com pasta de ervas, copa e folhas
Sanduíche com pasta de cenoura, salame e folhas
Sanduíche com pasta de azeitona, ementhal e folhas
Sanduíche com pasta de tomate seco, rúcula e mozzarella de búfala
Sanduíche com salpicão de frango e folhas
Sanduíche com Roast Beef, pasta de mostarda e folhas
Sanduíche Caesar
Sanduíche misto com tomate e folhas

OBSERVAÇÕES:
- Valores dos pacotes referem-se à meia hora de serviço, com tolerância máxima de 20 minutos por motivo de atraso de cronograma de reuniões.
- As opções deverão ser escolhidas com no mínimo 10 dias de antecedência do evento. Caso contrário, os cardápios serão de acordo com o cronograma semanal e
disponibilidade do hotel.
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POLÍTICA DA SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

O Grande Hotel São Pedro e o Grande Hotel Campos do Jordão,
baseiam sua política de segurança dos alimentos nas Boas Práticas de
Fabricação e na Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).
A Política da Segurança dos Alimentos está descrita e aprovada pela Alta
Direção e tem como diretrizes:
• Manter a comunicação interativa com as partes interessadas (clientes,
funcionários e fornecedores) e garantir que a política seja comunicada,
implementada e mantida em todos os níveis da organização;
• Atender aos requisitos estatutários e regulamentares nacionais que
regem a segurança dos alimentos;
• Garantir a periódica análise crítica pela direção para adequação
contínua desta política e do sistema de gestão;
• Garantir a disponibilidade de recursos necessários à implementação e
manutenção do sistema de gestão;
• Garantir o comprometimento com a melhoria contínua dos processos e
produtos;
• Buscar a satisfação dos clientes, atendendo às suas necessidades e
expectativas;
• Atualizar o Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos com foco
nos perigos, incluindo os alergênicos.

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO. PQ. DR. OTÁVIO DE MOURA ANDRADE, S/N CEP: 13525-000 ÁGUAS DE SÃO PEDRO/SP
GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO. AV. FREI ORESTES GIRARDI, 3549 CEP: 12460-000 CAMPOS DO JORDÃO/SP

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO
HOTEL-ESCOLA SENAC
Parque Dr. Otávio de Moura Andrade, s/n
CEP: 13525-000 Águas de São Pedro SP Brasil
Informações: +55 (19) 3482 7600

GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO
HOTEL-ESCOLA SENAC
Av. Frei Orestes Girardi, 3549
CEP: 12460-000 Campos do Jordão SP Brasil
Informações: +55 (12) 3668 6000

Certiﬁcado de Excelência

CENTRAL DE VENDAS DOS HOTÉIS
Informações e orçamentos para eventos: +55 (11) 3236 2009
gheventos@sp.senac.br

