
Receptivo Internacional
Tarifário 2016

oPÇÃo 1 – CorTES DE CarNES

• Cortes brasileiros: picanha, costela ao barbecue, cordeiro e 
mais 10 tipos.
• Cortes argentinos e uruguaios
• Sushi bar: sushi, sashimi, hot filadélfia, temaki, salmon skin.
• Bufê de saladas, queijos, frios e pratos quentes.
• 1 sobremesa: salada de frutas com sorvete*.
• 1 café espresso cortesia. 
• DURAÇÃO DO SERVIÇO: 2 horas

VALOR: US$ 29.00 por pessoa + taxa de serviço.

OPÇÃO 2 – FRUTOS DO MAR, PEIXES & CORTES DE CARNES

• Cortes brasileiros: picanha, costela ao barbecue, cordeiro e mais 10 tipos.
• Cortes argentinos e uruguaios: ancho, chorizo, vazio, costela de tira.
• Peixes: bacalhau, salmão e peixes da Amazônia.
• Frutos do mar: ostras frescas, camarão, anéis e tentáculos de lula e mexilhões.
• Sushi bar: sushi, sashimi, hot filadélfia, temaki, salmon skin.
• Bufê de saladas, queijos, frios e pratos quentes.
• 1 sobremesa: salada de frutas com sorvete*.
• 1 café expresso cortesia.
• DURAÇÃO DO SERVIÇO: 2 horas

*A sobremesa pode ser trocada por pudim de leite, mediante solicitação 
no ato da reserva.

VALOR: US$ 36.00 por pessoa + taxa de serviço.

OPÇÃO 3: BRAzILIAN EVENINg (Jantar Harmonizado)

• Entrada - pão de queijo ou pastel
   1 Caipirinha
• Ostras e Combinado Japonês
   1 taça de espumante (180ml)
• Frutos do Mar e Peixes
   1 taça de vinho branco (187ml)
• Cortes Brasileiros, Argentinos e Uruguaios
   2 taças de vinho tinto (187ml cada)
• Sobremesa: Trio de Doces Amazônicos ou Sorvetes Amazônicos
   1 cálice de vinho de sobremesa (60ml)
• Café Espresso
   Licor Amazônico (cortesia)
• DURAÇÃO DO SERVIÇO: 3 horas

VALOR: US$ 88.00 por pessoa + taxa de serviço.

Obs.: Os vinhos padrão são de vinículas-boutique brasileiras, podendo ser 
substituídos por chilenos ou argentinos indicados pelo sommelier.



VALIDADE: até 31/dezembro/2016. Não é válido para Ceia de Natal e Réveillon.
 
FORMA DE PAgAMENTO: Faturado para 20 (vinte) dias após o evento. Somente para agências 
cadastradas.

CONVERSÃO PARA REAIS: Os valores deste tarifário serão convertidos para Reais, a cada 
evento, com base na 1a cotação do dólar comercial de compra do respectivo dia. Será usado 
como fonte o website Investimentos e Notícias: www.investimentosenoticias.com.br. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO: Cópia do contrato social, dados ca-
dastrais: razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, modelo do voucher, 
cópia das assinaturas autorizadas pela agência, referências comerciais e bancárias. O cadas-
tro deverá ser renovado anualmente.
 
CENTRAL DE RESERVAS: contato@churrascariapalace.com.br
 
TODAS AS RESERVAS DEVEM SER SOLICITADAS POR E-MAIL.

BEBIDAS EXTRAS

CONDIÇÕES GERAIS

• 1 bebida leve - chope 300ml, suco, refrigerante ou mineral: US$ 3.50 + taxa de serviço
• 1 taça de vinho sul-americano 187ml: US$ 7.00 + taxa de serviço
• 1 caipirinha: US$ 7.50 + taxa de serviço
• Bebidas livre por 2 horas - caipirinha, chope 300ml, suco, refrigerante ou mineral: US$ 19.50 
+ taxa de serviço.
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