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Olá, 

este é o primeiro passo no caminho que levará você tomar a melhor decisão para um dia tão 

especial. Eu e Cinzia somos os proprietários da Pousada Oceanomare e do Restaurante Mediterrâneo, 

uma maravilhosa área de 85.000 mq já pronta para receber o seu casamento.  Oferecemos varias 

opções, do simples aluguel de espaços até serviço de alimentação e bebidas, decoração, 

hospedagem.  

Segue um padrão de orçamento, podendo personalizar em base seus desejos: 

Incluído nos serviços: 
o Espaço para jantar e festa nas salas Arco Íris e Vip do Restaurante Mediterrâneo (salas 

do piso superior), com mesas de tampo redondo de 08 lugares, cadeiras estofadas, toalhas, 

louças, sistema de som e iluminação ambientes; 

o Serviço de buffet com cardápio Rubino ou  Diamante ou outro a definir; 

o Serviços de garçons e metre; 

o Utilização do estacionamento da Pousada Oceanomare; 

o Serviços de limpeza, antes, durante e após o evento. 

Valor total por pessoa: 85,00 R$ com cardápio Rubino 

Valor total por pessoa: 95,00 R$ com cardápio Diamante 

Praça da cachoeira (ou outro espaço) para cerimonia, incluindo cadeiras, 02 tapetes vermelhos e 

altar:   750,00 R$ 

Opção de bebidas:  

• Sob consumo, com os seguintes valores: 
o Água: R$ 3,50 
o Refrigerante/suco: R$ 5,50 
o Cerveja 600 ml Eisenbah: R$ 13,50 

• Open-bar com refrigerante/água/suco (servidos em jarras):  
o Para 06 horas: R$35,00 por pessoa. 

• Open-bar com refrigerante/água/suco (servidos em jarras) e cerveja Pilsen 600ml:  
o Para 06 horas: R$55,00 por pessoa. 

• Rolha para bebida quente: cortesia 
• Outras opções (pacote bebida, chopp) sob consulta 
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Não incluído nos serviços: 

! Músicos ou Dj’s; 

! Iluminação ou sonorização profissional para festa; 

! Bolo de casamento ou docinhos finos; 

! Decoração ou lembrancinhas; 

! Fotógrafo. 

  Hospedagem:  

! Disponibilizamos de 27 apartamentos para um total de 110 leitos. Valores e 

disponibilidade sob consulta 

Condições da proposta: 
o Com esta proposta manteremos bloqueio da data para você para 10 dias. Recebendo 

uma sua manifestação de interesse o prazo será prorrogado; 

o A forma de pagamento: a combinar. 

Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nossa proposta. Tenha a certeza de que 

oferecemos serviços de qualidade e boa gastronomia, unindo trabalho e integração em um ambiente 

cercado pela natureza. 

  

Atenciosamente, 

Cinzia e Andrea 

Eventos 

Anexo: Cardápio Rubino e Cardápio Diamante  
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CARDÁPIO RUBINO 

ENTRADAS (SERVIDAS NAS MESAS) 
 

Focaccia ao forno a lenha com alecrim e sal grosso 
Torradas com três patés  

PRATOS FRIOS  
 

Mix de Folhas com Tomate seco e lasca de parmesão 
Salada Tropical (cremosa com fruta) 

Caprese  
 

GUARNIÇÕES  
Arroz Branco com lascas de amendoa 

Lasanha margherita 
Musseline de Abóbora com Gengibre 
Batata assada ao perfume de alecrim 

 

PRATOS QUENTES  
Alcatra ao molho Madeira   

Enrolados de frango com bacon ao redução de vinho  
Merluza a la Mediterrânea  

(pimentões, azeitonas, cebolas ..  ) 
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CARDÁPIO DIAMANTE 

ENTRADAS (SERVIDAS NAS MESAS) 
 

Focaccia ao forno a lenha com alecrim e sal grosso 
Torradas com três patés  

PRATOS FRIOS  
 

Mix de Folhas com Tomate seco e lasca de parmesão 
Salada Tropical (cremosa com fruta) 

Caprese  
 

GUARNIÇÕES  
Arroz Branco com lascas de amendoa 

Lasanha margherita 
Musseline de Abóbora com Gengibre 
Batata assada ao perfume de alecrim 

 

PRATOS QUENTES  
Filet Mignon à poivre  

Enrolados de frango com bacon ao redução de vinho  
Salmão ao molho de maracujá 
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