
CASAMENTOS MINIMALISTAS, EM MEIO A NATUREZA.
INTIMISTAS E RESERVADOS ÀS PESSOAS QUE VOCÊ MAIS AMA!

 

C A S E  
N A

B E R A L D O

# M I N I W E D D I N G



Foi-se o tempo em que era necessário organizar grandes festas de
casamento! Hoje, com recursos controlados e planejamento prévio,
você realiza o seu Mini Wedding em um ambiente lindo e bucólico,
cercado por muitas flores e verdes, além da nossa decoração
naturalmente rústica. 

Essa modalidade intimista de mini casamentos permite a realização
de uma cerimônia totalmente personalizada, sem desperdícios de
investimentos e dedicada às pessoas que você ama. 

Por isso, aqui, na Beraldo di Cale, você recebe até 100 convidados
especiais, para o grande dia do “Sim!” e ainda conta com opções do
nosso menu gastronômico, idealizado a partir da tradição da nossa
cozinha italiana!  



Capacidade de atendimento para até 100 convidados.
Horário disponível para cerimônias a partir das 19h. Montagem  e decoração
liberadas às 17h30. Encerramento das atividades impreterivelmente até a
meia-noite. 
Aqui na Beraldo di Cale você fecha o espaço e o menu juntos. Estes
serviços não são vendidos separadamente. 
Opção apenas para exclusividade total do nosso espaço. Os eventos são
realizados aos sábados. Outras datas devem ser negociadas diretamente
com a nossa equipe de atendimento.
Conte com a nossa equipe de salão e gastronomia, inclusas na proposta
final (espaço + jantar). 
Nosso menu oferece opções comfort food, com adaptações e releituras dos
pratos tradicionais do nosso cardápio de gastronomia italiana. Nosso
cardápio não oferece buffet. 
Informações sobre valores e cardápios são personalizados e fechados caso
a caso, sempre. Porém, se você quer uma estimativa orçamentária para
iniciar seus cálculos, o mínimo cobrado é de R$65,00 por pessoa (inclui
salada, entrada quente, prato principal (com o Porlellini). 
 O custo para o utilizar o espaço físico é de R$5.000,00 por evento. Está
incluso: área interna e/ou externa do restaurante, amplo estacionamento
privativo.
Nossos vinhos, sucos de uva e espumantes têm condições especiais de
pagamento e serviço, e as bebidas são cobradas à parte em comandas
individuas para cada convidado.  
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Salada mista

Salada verão (individual)

Salada crocante

       (Alface, rúcula, tomate, cebola, palmito, cenoura e beterraba

       (Alface, rúcula, tomate-cereja, cebola, regada ao molho 

       de mostarda e mel)

      (Alface americana, tomate, croutons e crocante de escarola,         

       finalizada com aceto balsâmico e azeite Rar). 

Menu
E N T R A D A S

Frango Frito

Mandioca frita

Batata Rústica

Polenta frita com parmesão

Batata frita com parmesão e bacon

Linguiça

Bolinho de bacalhau (15un)

Polpetas ao molho sugo (6un)

Muçarela ao vinho *verificar disponibilidade sazonal* 

Combinado de frios

      (Coxa e sobrecoxa desossada)

      (Acompanha porção de pão)

      (Queijo muçarela de nozinho, em formato 

      de trança, curtida em vinho tinto bordô, seco)

      (Muçarela ao vinho, salame, parmesão e        

      azeitonas pretas)

S A L A D A S



P R A T O S  P R I N C I P A I S

Filé à moda di cale

Costelas à moda do chef

Nhoque ao sugo ou à bolonhesa

TalharimAlioli (puxado no azeite comlascas de alho fresco) 

Talharim com manjericão ao sugo

Talharim com manjericão à bolonhesa 

Talharim com manjericão ao pesto de rúcula 

Porpelini ao sugo

Talharim com parmesão, manjericão e polpetas

Porpelini à bolonhesa

Talharó

Risoto caipira de bacalhau

Contrafilé ao azeite de ervas

Talharim ao tre funghi

Talharim ao tre funghi com mignon 

      (Escalope de filé mignon ao molho roti 

      guarnecido com talharim na manteiga e manjericão).

      (Costela suína grelhada do corte Prime Rib. 

      Retirado do lombo central, inclui costela e noix. 

      Acompanha arroz, farofa e purê de mandioquinha.

      (Talharim ao ragu de linguiça, com crisp de alho-poró)

      (Risoto de bacalhau com arroz comum, parmesão 

      e azeitonas (pode conter espinhas)

      (Contrafilé grelhado, regado com azeite de ervas 

      e guarnecido de arroz com palmito e parmesão)

      (Talharim na manteiga com ervas e guarnecido  

       com mix de cogumelos Paris, Portobello e Shimeji)

       (Escalope de filé mignon ao molho roti e guarnecido

       com talharim ao tre funghi)



B E B I D A S

Trio caipira

Pudim de leite condensado

Panna cotta

Terra da uva e do morango

Sagu de Vinho

       (Doce de abóbora com coco, goiabada cremosa e doce de leite.

       Acompanha uma fatia de queijo)

      (Feita com chocolate, uvas e morangos frescos

      (Ideal para compartilhar entre os convidados)

S O B R E M E S A S

Vinhos de mesa (secos ou suaves)

Vinhos finos 

Espumantes (brut ou demi-sec)

Heineken (600ml)

Eisenbahn (600ml)

Sulamericana (600ml) / Sulamericana (litro) 

Therezópolis Gold / Therezópolis Dunkel / Therezópolis Weissbier

Baden Cristal

Água com e sem gás

H2O e Tônica

Coca-Cola, Guaraná e Citrus 

Suco de polpas

Suco de laranja ou limão

Limonada suíça

Suco de laranja com açaí

Suco de uva (500ml) 

Viuvinha

Caipirinha de Vinho

Caipirinha Sagatiba

Caipirinha de Mexeriquinha

Caipirinha de Velho Barreiro

Caipirinha de Smirnoff

Caipirinha de Absolut

Caipirinha de Saquê

Gin Tônica

      (Limão, leite condensado, açúcar e gelo)

      (Contém açúcar)

       (Suco de uva, vinho e leite)


