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Opções salgadas

A cada hora adicional é cobrado 50% do valor do pacote.

O serviço é cobrado por hora e os valores contemplam duas horas de serviço.

por pessoa

por item adicional

itens

R$ 63,00

R$ 9,00
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￭ Handburguer de Picanha com Cheddar e Bacon

￭ Mini Hot Dog

￭ Misto Frio de Presunto e Queijo

￭ Mini Pão Assado de Catupiry

￭ Esfiha Aberta de Queijo

￭ Empanada de Carne

￭ Pipoca Salgada

￭ Milho Cozido

50 unidades

100 unidades

R$ 150,00

R$ 280,00

Mínimo de 10 pessoas pagantes.
Crianças de 0 a 5 anos: cortesia. Crianças de 6 a 11 anos: 50% do valor.

Salgadinhos:
Os sabores devem ser escolhidos em múltiplos de 50 unidades.

￭ Coxinha de Frango

￭ Bolinha de Queijo

￭ Croquete de Carne

￭ Mini Pastel de Carne

￭ Mini Pastel de Queijo
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Opções doces

A seleção de doces é servida de duas formas: na primeira, em bandejas, os doces escolhidos são 

servidos em múltiplos de 50 unidades; na segunda, os doces são servidos unitariamente com preços 

que variam de acordo com o produto. Para os doces servidos em múltiplos de 50, os valores são:

Servidos em bandejas:

Servidos em múltiplos de dez unidades:

50 unidades

100 unidades

R$ 130,00

R$ 250,00
￭ Brigadeiro

￭ Bicho de Pé

￭ Beijinho

￭ Casadinho

￭ Palha Italiana

￭ Bala de Coco

￭ Cake Pop de Cenoura com Chocolate ao Leite

￭ Pirulito de Chocolate

￭ Mousse de Chocolate Branco com Maracujá: R$ 50,00
￭ Churros com Doce de Leite: R$ 50,00
￭ Smoothie de Morango com Frutas da Estação: R$ 70,00
￭ Pipoca Doce: R$ 35,00
￭ Mix de Jujubas e Marshmellow: R$ 50,00
￭ Sorvetes Itabaú: R$ 15,00 (vendido unitariamente)
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Bolos

Os bolos da nossa Confeitaria são cobrados por quilo e contemplam os mais diversos tipos de sabor, 

decoração e textura. Um quilo de bolo atende, em média, 10 pessoas.

￭ Bolo de Brigadeiro

Massa de chocolate recheada com brigadeiro e cobertura de ganache de

chocolate e decoração granulado.

 

￭ Bolo de Cereja

Massa de baunilha recheada com creme de baunilha e cerejas e cobertura

de chantilly e cerejas.

 

￭ Bolo de Chocolate Branco com Leite Ninho

Massa de baunilha recheada com ganache de chocolate branco e cobertura

de ganache de leite ninho. Obs.: Leite ninho polvilhado em cima do bolo.

 

￭ Bolo de Chocolate com Morangos

Massa de chocolate recheada com creme de baunilha e morangos e cobertura

de ganache de chocolate.

 

￭ Bolo de Chocolate (Simples)

Massa de Chocolate recheada com ganache de chocolate e cobertura de

ganache de chocolate.

por quilo
R$ 150,00



￭ Bolo de Coco

Massa de baunilha recheada com creme de coco e cobertura de ganache de coco e coco ralado.

 

￭ Bolo de Doce de Leite

Massa de baunilha recheada com doce de leite e cobertura de chantilly.

￭ Bolo de Limão com Merengue

Massa de baunilha recheada com creme de limão e cobertura de merengue.

 

￭ Bolo de Morangos com Merengue

Massa de baunilha recheada com creme de baunilha e morangos e cobertura de chantilly.

 

￭ Bolo de Nozes

Massa de baunilha recheada com creme de nozes e cobertura de merengue.

 

￭ Bolo de Nutella

Massa de chocolate recheada com mousse de nutella e cobertura de ganache de Nutella.

 

￭ Bolo Trufado com Confetes 

Massa de baunilha recheada com mousse de chocolate e cobertura de ganache de chocolate e

confetes.

 

￭ Bolo de Brigadeiro Branco com Maracujá

Massa de baunilha recheada com brigadeiro branco e geleia de maracujá e cobertura de ganache

de chocolate branco.

 

￭ Bolo de Frutas Vermelhas com Chocolate

Massa de chocolate recheada com mousse de chocolate, geleia de frutas vermelhas e cobertura de

ganache de chocolate com frutas vermelhas.
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Bebidas

As bebidas são servidas em pacotes de serviço de duas horas, cobrados por pessoa, de acordo com 

o período desejado. A cada hora excedente, o valor cobrado é de 50% do original.

R$ 30,00 Pacote de bebidas não alcoólicas:

* Bebidas alcoólicas são vendidas ao consumo.

￭ Água com gás

￭ Água sem gás

￭ Suco natural (duas opções)

￭ Refrigerantes
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Período de 2h de serviço. A cada hora adicional é cobrado 30% do valor da locação.

Selecione uma das opções:

R$ 1.200,00 ￭ Vinhedo (entre 11h e 17h)

￭ Clareira (entre 11h e 22h)

￭ Praça da árvore  (entre 11h e 17h)

￭ Cascata  (entre 11h e 17h)

￭ Mirante do Pomar (entre 11h e 17h)

￭ Sala Cristal (entre 11h e 22h, utilizada em caso de chuva)

* Incluso no valor: Garçom exclusivo, mobiliário e limpeza.

Espaços
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Decoração

￭ Balão metalizado sem gás hélio
cada

R$ 15,00

cada
R$ 35,00

cada
R$ 30,00

cada
R$ 45,00

cada
R$ 80,00

cada
R$ 185,00

cada
R$ 220,00

cada
R$ 250,00

cada
R$ 120,00

cada
R$ 90,00

R$ 150,00
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Mínimo 10 pessoas pagantes. Consulte disponibilidade, cores e opções de montagens.

￭ Serviço de montagem de decoração (itens fornecidos pelo cliente)

￭ Balão de coração ou estrela sem gás hélio

￭ Caixa surpresa com 5 balões flutuantes (*caixa pertence ao hotel)

￭ Balão de coração ou estrela com gás hélio

￭ Esquilo no bubble

￭ Balão metalizado com gás hélio

￭ Balão numérico de 1 metro sem gás hélio

￭ Haste com 8 balões diversos

￭ Balão numérico de 1 metro com gás hélio

￭ Haste com 6 balões diversos



Mimos
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￭  Morangos com ganache de chocolate ao leite

￭ Bombons - 20 unidades

￭ Macarons - 4 unidades (necessário solicitar com 3 dias de antecedência)

￭ Trufas - 9 unidades (necessário solicitar com 3 dias de antecedência)

￭ Macarons - 9 unidades (necessário solicitar com 3 dias de antecedência)

￭ Trufas - 20 unidades (necessário solicitar com 3 dias de antecedência)

￭ Cesta de frutas da estação.

￭ Macarons - 20 unidades (necessário solicitar com 3 dias de antecedência)

￭ Bombons - 4 unidades

￭ Trufas - 4 unidades (necessário solicitar com 3 dias de antecedência)

￭ Bombons - 9 unidades

￭ Régua de brigadeiros - 9 unidadesR$ 55,00

R$ 120,00

R$ 75,00

R$ 55,00

R$ 40,00

R$ 45,00

R$ 85,00

R$ 70,00

R$ 45,00

R$ 35,00

R$ 120,00

R$ 60,00



Mimos

￭  Piquenique Grande Hotel

Escolha os itens que irão compor a sua cesta e aproveite esta experiência em 

diversos locais do nosso complexo. Cada cesta atende 2 adultos e 1 criança

pequena (necessário solicitar com 4 horas de antecedência).

R$ 190,00
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R$ 150,00 R$ 220,00 R$ 140,00

Montagem

balão numérico (1 metro)

e 2 corações

Montagem

balões com gás hélio

(consulte cores)

Montagem

balões com gás hélio

(consulte cores)

* Balões do hotel.* Balões do hotel.* Balões do hotel.

Decoração
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Decoração
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Montagem

8 balões diversos

(consulte cores)

Montagem

6 balões diversos

(consulte cores)

Caixa surpresa

com 5 balões

flutuantes

* Balões do hotel.* Balões do hotel.* Balões do hotel.

R$ 220,00 R$ 90,00 R$ 120,00



R$ 250,00 R$ 165,00 R$ 130,00

Bubble personalizado

na vareta (mínimo

2 dias de antecedência)

Bubble em base

de balões (mínimo

2 dias de antecedência)

Esquilo

no bubble

Decoração
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* Fornecedor parceiro. * Fornecedor parceiro.* Fornecedor parceiro.



Decoração
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Buquê

Flores do Campo 

Buquê

4 Girassóis

Buquê

Astromélias  

R$ 250,00 R$ 130,00 R$ 210,00

* Fornecedor parceiro. * Fornecedor parceiro.* Fornecedor parceiro.



R$ 380,00 R$ 570,00

Buquê

12 Rosas Colombianas

Buquê

6 Rosas Colombianas

Decoração
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* Fornecedor parceiro.* Fornecedor parceiro.

R$ 260,00

6 Rosas Colombianas,

vaso de vidro, 

galhos de ruscus 

* Fornecedor parceiro.



Decoração
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R$ 250,00 R$ 495,00 R$ 200,00

Buquê

12 Rosas Vermelhas

Nacionais, embalagem

com papel preto

e laço vermelho

Buquê

24 Rosas Vermelhas

Nacionais

Buquê

12 Rosas Vermelhas

Nacionais

* Fornecedor parceiro. * Fornecedor parceiro.* Fornecedor parceiro.









ghsenac grandehotelsenac www.grandehotelsenac.com.br Reservas: 0800 7700 790

eventosghj@sp.senac.br

Grande Hotel Campos do Jordão
Avenida Frei Orestes Girardi, 3549

Campos do Jordão/SP

▪  (12) 3668 6000(12) 3668 6267
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