HOUSE PARTY FESTA E EVENTOS

Transformando sonhos de festa em realidade!

Nome dos noivos
DATA DO CASAMENTO
A vida é feita de sonhos, e tudo o que um
sonho precisa para ser realizado é que alguém
acredite que ele possa ser!

Sejam bem-vindos a House Party!
TRANSFORMAMOS SONHOS DE FESTA EM REALIDADE DESDE 2016.

Primeiramente, gostaríamos de dar
boas-vindas

e

preferência

e

agradecer

confiança

em

pela
nosso

trabalho.
Saiba que nosso maior propósito é ter
conhecimento

de

expectativas
casamento,

todas

com
para

as

suas

relação

que,

desta

ao
forma,

sejamos capazes de transformá-las em
realidade.
Com

uma

qualificada

,

oferecer

uma

excelência,

equipe

dedicada

e

altamente
focada

experiência

muito

mais

do

em
de
que

promover um evento de sucesso, nossa
missão é transformar o sonho de festa
de

vocês

em

um

momento

ÚNICO

E

INESQUECÍVEL!
Somos mais do que um espaço para a
realização de eventos, somos o lugar
ideal para transformar o seu sonho de
festa em realidade!
Atenciosamente,
Renata e Sabrina

Nossa Estrutura

Um espaço, vários ambientes, infinitas sensações!

Salão
Unindo requinte, elegãncia e sofisticação, a
arquitetura linear da casa permite que os convidados
interajam com o ambiente da festa de qualquer espaço
onde estejam. Oferecemos ambiente climatizado para
até 200 convidados

Suíte
O espaço projetado para proporcionar o máximo de
conforto ao anfitrião da festa. A suíte é
composta por banheiro completo, penteadeira e
frigobar. Tudo para você se preparar
confortavelmente para o seu grande dia.

Fraldário
Possuímos um confortável fraldário preparado
especialmente para receber os seus convidados
bebês

Playgroud
Espaço desenvolvido especialmente para atender
crianças de 0 a 6 anos de idade, onde elas poderão
se divertir com segurança, sob supervisão de um
monitor enquanto os pais curtem a festa.

Lounge e Bar
Cantinho especialmente preparado para proporcionar
um clima mais intimista entre seus convidados,
enquanto eles degustam nossos maravilhsos drinks

Telão, som e iluminação
Animação certamente não faltará na sua festa. bom
som e equipamentos de alta qualidade são fatores
importantíssimos para o sucesso do seu evento. aqui,
nosso DJ é o responsável pela condução e animação da
pista de dança tocando os mais variados hits.

Nossos Serviços
Gastronomia(Buffet)
Temos um serviço de buffet
completo, que é considerado pelos
nossos clientes como um dos
principais atrativos da casa.

Coordenador de eventos
Neste momento tão especial, sonho
e realidade se misturam, por isso
a importância de se ter um
profissional para cuidar de todos
os detalhes do seu grande dia e
assim evitar transtornos de última
hora

Equipe
Enquanto você e seus convidados
aproveitam a festa, nossa equipe
que conta com a participação de
profissionais altamente
qualificados no que tange o
atendimento ao cliente, cuida dos
mínimos detalhes, do buffet à
decoração para fazer do seu
casamento um sucesso!
Conheça a composição da equipe
House Party: Gerente de festa,
Garçons, Cozinheira, Auxiliar de
cozinha, Fritadeira, Copeira,
Recepcionista, Maitre, Segurança,
Monitor, Auxiliar de limpeza, DJ

Decoração Completa
Alguns detalhes são essenciais
para que o seu evento tenha uma
decoração sofisticada e atual.
Aqui buscamos transformar seu
sonho em realiadade dando um toque
de personificação a sua festa.
Temos uma equipe de decoração
para sonhar e elaborar junto com
você o seu "Projeto de Decoração"

Nosso Diferencial
Nosso espaço tem acessibilidade, fraldário, wifi, ambiente
climatizado e equipe de limpeza;

Sistema Personalité: realizamos apenas um evento por dia, o que nos permite
oferecer um atendimento exclusivo para vocês;
Contamos com um lindo jardim interno e uma linda cascata,o que
agrega um diferencial e deixa o ambiente exuberante;

Pista de dança integrada ao ambiente da festa;

Temos uma rede de fornecedores parceiros para orientar vocês em
todos os serviços que precisarão contratar para o seu grande dia;

Trabalhamos com amor e dedicação para que o seu casamento seja perfeito;

Temos Gerador de Energia que garante a continuidade ao seu evento no caso de
falta de energia elétrica;

Nosso Menu
EN T R A DAS
caeser salad, bruschetta de tomate com manjericão, petisqueira de frios(queijo musarela, ovo de
codorna, azeitona verde, presunto, peito de peru) antepasto de beringela

FI N GE R F OO DS
mini batatinha recheda com calabresa, dadinhos de tapioca com geléia de pimenta, salpicão de frango
gourmet na clher, salada de feijão fradinho com linguiça calabresa, espetinhode salsicha com molho sour
cream, espetinho mineiro

SA L GADO S
queijo com presunto, travesseiro de camarão, quibe, quibe com requeijão, coxinha, bolinha de queijo,
bolinha de queijo com alho, aimpim com carne seca, aimpim com carne moída, croquete de carne,
esmpadinha de frango, empadinha de queijo, bolinho de bacalhau, pastel de forno de carne

C O N SU ME
caldo verde, creme de ervilha com calabresa e bacon, caldo de feijão amigo, creme de abóbora com carne
seca, caldo de aimpim com calabresa, caldo de alho poró com bacon.

MIN I BI ST R O
penne ao molho ( branco, bolhonhesa ou ao sugo), nhoque ao molho( branco, bolhonhesa ou ao sugo)
risoto de frango, fricasse de frango com arroz branco e batata palha, picadinho de carne ao molho
madeira com arroz a piamontese, picadinho carioca com farofa, arroz branco e molho vinagrete

S OB R E MES A
mini brownie com calda de chocolate e sorvete de creme, shot de churros (churros com doce de leite) ,
romeu e julieta (sorvete de queijo com calda de goiabada)

B O LO
massa: branca, chocolate ou mista
recheio: doce de leite, coco com gotas de chocolate, amendoim, beijinho, ganache, brigadeiro.

M ES A DE D OC E
seleção de doces gourmets

ME SA DE FI N AL IZ AÇ Ã O
petti four, balas, bombom de chocolate, chá e café preto

BE BI DAS
refrigerante de primeira linha (normal e light) , aguá mineral sem gás, sucos(laranja, uva, goiaba,
maracujá) cerveja (opicional)

O P EN BA R
(O P CI O N AL EM T O DO S O S P AC O T ES )
cardápio com 10 variedades de drinks e coquetéis com e sem álcool

Nome dos noivos
Se vocês podem sonhar, vocês
podem realizar!
Conheça nossos pacotes

HOUSE STANDARD
Buffet:
Salgados (todas as opções do menu)
Consume(escolher 1 opção do menu)
Mini bistro (escolher 1 opção do menu)
Sobremesa (escolher 1 opção do menu)
Bolo (escolher 1 opção de massa e recheio)
Mesa de doces (2 doces por convidados)
Mesa de finalização
Bebidas (todas as opções do menu)
Open Bar (opicional)

Decoração:
Mesa principal: utilização de mobiliário clássico,
espelhado ou rústico Ornamentação com 2 arranjos de
flores

naturais

,

bandejas,

adornos

e

objetos

decorativos que irão compor a decoração.
Mesa do bolo: utilização de mobiliário clássico,
espelhado, rústico ou mesa flutuante. Utilização de
bolo fake ( verificar modelos disponíveis).
Painel decorativo: utilização de tecido com cortina
de voal na cor da festa ou tecido jacquard na cor
da festa ou muro inglês(consultar valor da taxa).
Mesa de convidados: utilização de toalhas de voal
na cor da festa. Ornamentação das mesas com flores
naturais e castiçais expostos de forma alternada e
iluminação

HOUSE PRIME
Buffet:
Entrada(escolher 1 opção do menu)
Salgados (todas as opções do menu)
Consume(escolher 1 opção do menu)
Mini bistro (escolher 1 opção do menu)
Sobremesa (escolher 1 opção do menu)
Bolo (escolher 1 opção de massa e recheio)
Mesa de doces (3 doces por convidados)
Mesa de finalização
HOUSE
STANDARD

HOUSE STANDARD

Bebidas (todas as opções do menu)
Open Bar (opicional)

Decoração:
Mesa

principal:

utilização

de

mobiliário

clássico,

espelhado ou rústico Ornamentação com 4 arranjos de
flores naturais (2 grandes e 2 pequenos) , bandejas,
adornos

e

objetos

decorativos

que

irão

compor

a

decoração.
Mesa

do

bolo:

utilização

de

mobiliário

clássico,

espelhado, rústico ou mesa flutuante. Utilização de
bolo fake ( modelo à sua escolha).
Painel decorativo: utilização de tecido com cortina de
voal na cor da festa ou tecido jacquard na cor da
festa ou muro inglês.
Mesa de convidados: utilização de toalhas de voal na
cor

da

festa.

Ornamentação

das

mesas

com

flores

naturais e castiçais expostos de forma alternada e
iluminação.

HOUSE LUX
Buffet:
Entrada (escolher 2 opções do menu)
Finger Foods (escolher 2 opções do menu)
Salgados (todas as opções do menu)
Consume(escolher 2 opção do menu)
Mini bistro (escolher 1 opção do menu)
Sobremesa (escolher 1 opção do menu)
Bolo (escolher 1 opção de massa e 2 poções de
recheio)
Mesa de doces (4 doces por convidados)
Mesa de finalização
Bebidas (todas as opções do menu)
Open Bar (opicional)

Decoração:
Mesa principal e mesa do bolo: utilização de mobiliário
variados com cores e estilos diferentes.Ornamentação da
mesa

principal

com

4

arranjos

de

flores

naturais,

bandejas, adornos e objetos decorativos que irão compor a
decoração.
Mesa do bolo: utilização de mobiliário variados com cores
e estilos diferentes. Utilização de bolo fake (modelo à
sua escolha).
Painel decorativo: utilização de tecido com cortina de
voal na cor da festa ou tecido jacquard na cor da festa,
muro inglês e cortinas de led.
Mesa

de

jacquard

convidados:

utilização

na

festa.

cor

da

de

toalhas

Ornamentação

flores naturais, souplast e guardanapos.

das

de

voal

mesas

ou
com

São depoimentos assim
que nos motivam a realizar
sonhos!

Nome dos noivos
Juntos, não há estrelas que vocês não
possam alcançar, nem SONHOS que
não possam REALIZAR!

Chegou a hora de realizar seu sonho de forma única e
inesquecível ! Uma dessas propostas, com toda certeza é a
oportunidade perfeita para você concretizar o seu SONHO
DE FESTA!!!

HOUSE STANDARD

HOUSE PRIME

HOUSE LUX

R$ (colocar o valor do

R$ (colocar o valor do

R$ (colocar o valor do

pacote)

pacote)

pacote)

Condição de pagamento:
Entrada de R$500,00 (quinhentos reais) no ato da assinatura do contrato;
O restante do valor do contrato poderá ser pago de acordo com a sua realidade financeira
(depósito bancário mensal, parcelado no cartão de crédito (verificar condições junto a casa),
em espécie em até 15 dias antes do evento);

Aqui, você encontra a condição de pagamento perfeita para realizar o seu
sonho de festa!

Nome dos noivos
Não deixem o sonho de
vocês ser apenas um sonho!
Realize-o!

Informações complementares
Este orçamento NÃO garante a reserva da data
da festa; Então faça logo a sua pré-reserva!
Nossa pré- reserva tem validade de 10 dias a
partir do recebimento desta proposta, após
este período , caso não haja a efetivação do
contrato a data será liberada.
Para fecharmos o seu contrato, você deverá
apresentar cópia do documento de identidade,
CPF e comprovante de residência, mas o
pagamento do valor referente ao sinal do
pacote escolhido;
Nossos eventos tem 5 (cinco) horas de
duração;
Crianças acima de 7 anos (inclusive) serão
consideradas como pagantes;

Façam contato conosco !
Telefones
(21) 3897-5160
(21) 995228198
E-mail
contato@houseparty.net.br

