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45 SABORES

Temos até 35 sabores de
Pizza Salgada e 10 Doces.

ATENDIMENTO

Equipe uniformizada,
treinada e carinhosa.
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QUALIDADE

Ingredientes Selecionados,
forno de pedra e amor.

TALHERES

Pratos de porcelana e
talheres de inox.

BUFFET DE PIZZA SELF-SERVICE COM 4 HORAS DE DURAÇÃO,
E PIZZAS CONFECCIONADAS EM FRENTE AOS CONVIDADOS.
Nossos pacotes são pensados
para facilitar o planejamento da
sua festa e do seu orçamento.

BRONZE

PRATA

OURO

15 sabores salgados

30 sabores salgados

35 sabores salgados

5 sabores doces

8 sabores doces

10 sabores doces

2 antepastos com
pão italiano

2 antepastos com
pão italiano

2 antepastos com
pão italiano

Refrigerante

Refrigerante

Refrigerante

Água

Água

Água

Suco Artiﬁcial

Suco Artiﬁcial e
Natural de caixinha

Suco Artiﬁcial e
Natural de caixinha
+ Copos de Vidro

Somos uma empresa pioneira
em Buﬀet de Pizza à domicílio e
temos uma estrutura completa e
equipe altamente especializada
no atendimento dos convidados,
proporcionando tranqüilidade e
satisfação para seu evento
familiar, social e corporativo.
Preparação própria e
artesanal das massas assadas
em pedra refratária, deixando
nossas pizzas ﬁnas e
crocantes.
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100% DE CLIENTES SATISFEITOS! FAÇA UM ORÇAMENTO
SEM COMPROMISSO E ENTRE PARA ESSA LISTA TAMBÉM!

REALIZAMOS O SEU SONHO
DE UMA GRANDE FESTA!
Pizza de massa artesanal, atendimento de qualidade,
ingredientes selecionados e um preço que dá água na boca.

WWW.PIZZABUFFET.COM.BR
FAÇA UM ORÇAMENTO
SEM COMPROMISSO:
(11) 2361-9661
(11) 98770 2550
contato@pizzabuffet.com.br
/pizzabuffet
/buffetpizza

CONFIRA NOSSO CARDÁPIO!

Até 45 sabores de pizzas feitas com
massa artesanal de fabricação própria.
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PIZZAS - PACOTE BRONZE
1. ABOBRINHA

8. ESCAROLA

2. ALHO

9. FRANGO

3. ATUM

10. MARGHERITA

15. TOSCANA

(calabresa, mussarela e azeitona)

(mussarela e escarola)

(mussarela, abobrinha e parmesão)

(frango com mussarela ou catupiry)

(mussarela, alho frito)

(mussarela, rodelas de tomate e
manjericão fresco)

(atum coberto com cebola)

4. BAIANA

(calabresa, mussarela, cebola e
pimenta calabresa)

11. MILHO

5. BAURU

12. MUSSARELA

D1. BANANA

(banana, açúcar e canela)

D2. BANANA ESPECIAL

(mussarela, milho, tomate)

(Banana, chocolate e paçoca)

D3. BEIJINHO

(mussarela e azeitonas)

(mussarela, presunto e rodelas de
tomate)

Pizzas Doces

(leite condensado e côco ralado)

13. PORTUGUESA

(calabresa coberta com cebola)

(mussarela, presunto, ervilha, ovos e
azeitona)

D4. BRIGADEIRO

7. CALACATU

14. TRÊS QUEIJOS

D5. PRESTÍGIO

6. CALABRESA

(mussarela, parmesão e catupiry)

(calabresa com catupiry)

PIZZAS - PACOTE PRATA
16. ALICHE
17. BACON

(bacon e mussarela)

18. BETH

19. CAIPIRA

(frango, catupiry e milho)

20. COCORICÓ

(frango, catupiry, milho e bacon)

21. ESCAROLA ESPECIAL
(escarola, mussarela e aliche)

22. FRANCESA

28. QUATRO QUEIJOS

23. PEITO DE PERU

29. ROMANA

24. LOMBO

30. VEGETARIANA

(peito de peru e mussarela)

(mussarela, calabresa moída e escarola)

(lombo, mussarela e catupiry)

25. NAPOLITANA

( mussarela, tomate e
parmesão)

26. PALMITO

(palmito e mussarela)

27. PORK

(lombo, presunto, bacon e catupiry)

PIZZAS - PACOTE OURO
31. PEITO DE PERU ESPECIAL

(Peito de peru, mussarela e catupiry)

32. BRASILEIRA

(atum, palmito, ovos cozidos e
mussarela)

35. VEGETARIANA ESPECIAL
(mussarela, tomate seco,
abobrinha, manjericão e
parmesão)

D8. BANANA COM QUEIJO

34. TOMATE SECO

D9. CHURROS

(tomate seco, mussarela e
manjericão)

(banana, queijo, açúcar e canela)

(doce de leite, açúcar e canela)

D10. SENSAÇÃO

(mussarela, catupiry, provolone e
parmesão)
(mussarella, bacon e palmito)
(escarola, abobrinha, milho, ervilha
e mussarela)

D6. CONFETTI

(confetti e chocolate)

D7. BANANA CROCANTE

(Banana, leite condensado e paçoca)

Todos os sabores do pacote Bronze e Prata +

33. PEPERONI

(peperoni e mussarela)

(chocolate e coco ralado)

Todos os sabores do pacote Bronze +

(mussarela, palmito
e presunto)

(aliche, mussarela e azeitona)

(chocolate e granulado)

(morango com chocolate)

