FESTA 100 ANOS DO COLÉGIO ANDREWS
Rua Visconde de Silva, 161
20h às 24h

A festa para os antigos alunos e professores será na noite do sábado dia 28 de julho.
O evento será uma festa de adesão. Jantar incluído, bebidas à parte. Haverá DJ, música,
dança e muito espaço para confraternização. Será um prazer revê-lo.
Você pode divulgar para seus amigos de turma, mas para as inscrições é importante que
todos sigam as instruções abaixo:

1.

O valor da adesão: R$ 116,00 (cento e dezesseis)
Buffet de entrada, jantar e sobremesa.
Bebidas não incluídas. Serão aceitos dinheiro e cartões de débito.

2.

Instruções para o pagamento:
Depósito em conta corrente
Favorecido RGL ALIMENTAÇÃO LTDA.
CNPJ 12342088/0001-09
Banco Itaú - 341
Agência 8855

Conta corrente 00282-3

3.

O controle de pagamento será feito EXCLUSIVAMENTE pela Empresa RGL:

É imprescindível o envio do comprovante de pagamento por E-MAIL ou
WHATSAPP para a Empresa RGL juntamente com os dados de identificação do
depositante e acompanhantes discriminados.

E-MAIL

comercial@cantinargl.com.br

WHATSAPP (021) 9911-45152
Exemplo:

DADOS DO DEPOSITANTE
Nome completo:______________________________________________________
Telefone: ___________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Valor total do depósito:________________________________________________
Se houver mais de uma adesão incluída no depósito, favor informar o nome
completo de todas as pessoas.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.

O número de adesões é limitado. Não haverá adesão no dia da festa.
O prazo final de confirmação do pagamento é dia 22

5.

de junho.

É importante a confirmação do pagamento, pois, para a segurança dos convidados,
precisamos confeccionar uma lista que ficará na portaria.

6.

Cardápio:

Buffet de entrada
 Cesta de pães: brioche, baguetes, torradas, pão preto e brioche integral
 Pastas: atum, ricota, tomate seco e azeitona preta.
 Salgados quentes: mini croissant, mini pastel de palmito, mini kibe, mini folheado de ricota.
Jantar
 Salada verde – folhas variadas.
 Massa/ farfalle com molhos a escolher (pomodoro e funghi)
 Picadinho de filet mignon acompanhado de arroz, farofa de cebola, batatas ao forno e
banana.
Sobremesa
 Salada de frutas
 Brigadeiro
Bebidas/e outros à venda na cantina
 Caipirinha – R$ 20,00
 Taça de vinho ou espumante – R$ 20,00
 Uísque – R$ 20,00
 Cerveja – R$ 8,00
 Água mineral – R$ 5,00
 Refrigerante – R$ 8,00
 Bala Tic Tac – R$ 3,00
 Bala M&M – R$ 6,00

