SELF-SERVICE DE PIZZA

Procedimentos para a realização do evento:
1. Verificada a possibilidade de realizar o evento na data e local desejado, definimos o serviço que
normalmente é feito da seguinte forma:
a. 10 sabores de pizzas servidas em estilo SELF-SERVICE (Mussarela, Calabresa, Frango com Requeijão,
Portuguesa, Marguerita, Caipira, 4 Queijos, Chocolate, Brigadeiro e Sensação).
2. Os funcionários chegarão ao local do evento com antecedência mínima de duas horas do combinado para
início do evento.
3. O evento terá 4 horas de duração, sendo 3 horas de pizza salgada e 1h de pizza doce.
Estrutura:
Estrutura para preparo das pizzas com forno para pizza elétrico industrial, no qual deve ser disponibilizada
no local uma tomada 220v preferencialmente (não nos responsabilizamos pelo mal funcionamento da rede
elétrica do local, fundamental para uso do forno elétrico), bancada, pratos de porcelana, talheres de inox,
guardanapos de papel, pegue pizzas descartáveis (para comer na mão).
Equipe treinados e uniformizados inclusos:
●

Pizzaiolo;

●

Auxiliar de cozinha;

●

Copeiro.

VALORES
30 pessoas

R$ 1.499,00

70 pessoas

R$ 2.699,00

40 pessoas

R$ 1.599,00

80 pessoas

R$ 3.149,00

50 pessoas

R$ 1.799,00

90 pessoas

R$ 3.599,00

60 pessoas

R$ 2.249,00

100 pessoas

R$ 4.049,00

Formas de pagamento:
● Valores acima somente a vista ($$ ou PIX), sendo entrada de 20% + parcelamento sem juros através de
depósitos até a data da festa;

● Entrada de 20% + total restante no dia do evento no cartão de débito ou crédito tem acréscimo de 5% ou
ainda parcelamento com acréscimo de juros da maquininha em até 10x.
Crianças de 0 a 5 anos não pagam e de 6 a 10 anos pagam 50%.
Há um frete dependendo do local solicitado.

Aguardamos seu contato. Teremos um grande prazer em atendê-los!
Acesse nosso site e veja nosso cardápio, fotos de eventos, das pizzas, equipe…

www.loshermanosbuffet.com
(11) 94721-4453 / 98689-0401
/LosHermanosBuffet

@loshermanosbuffet

