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Proposta
Casamento

Primeiramente agradecemos seu contato e 

interesse na realização de seu casamento no 

Hotel Recanto das Toninhas.

A seguir apresentaremos fotos, sugestões de 

menus e valores estimados.

É muito importante sua visita para conhecer 

nossa estrutura e alinhar suas ideias com 

nossas sugestões.

Seu casamento com charme, requinte e com 

o mar aos seus pés.
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Locação e Exclusividade

R$ 41.100,00
*Valor Obrigatório

Período válido: de Março à Outubro de 2017 (exceto FERIADOS e PACOTES).

Convidados: trabalhamos com o número mínimo de 100 convidados.

Acomodações: dispomos de 54 Apartamentos com vista para Piscina ou para o Mar,

equipados com ar-condicionado, mini bar, cofre , SKY HDTV e Wi-Fi. Dispomos de gerador 

próprio.

Referente: a locação do espaço com exclusividade do Hotel e 27 Apartamentos doubles* por

uma diária Frente Piscina. Diária com Café da Manhã incluso, Early check-in as 12h00 e Late 

check-out as 13h00 na data do casamento.

Os noivos poderão disponibilizar para venda os 27 Apartamentos pagos anteriormente.

Para os demais apartamentos os convidados terão 50% de desconto sobre nossa tarifa
vigente.

Ex: O Apartamento Frente Piscina com diária de R$ 684,00 passa a ser vendido para os 
convidados pelo valor de R$ 342,00  (Diária com 50% de desconto + 10% de taxa de serviço).

Se optarem pela venda dos 27 Apartamentos serão repassados em forma de crédito para cobrirem 
outras despesas do evento.



Mobiliário

MESAS E CADEIRAS

Restaurante Ita Coffee Shop:

12 - Mesas Quadradas (Branco)

6 - Mesas Retangulares (Branco)

6 - Mesas Redondas (Branco)

1 - Mesa de Mármore

94 -  Cadeiras Brancas.

4 - Cadeiras Marrons (Mesa de Mármore)

Total: 25 Mesas

Total: 98 Cadeiras.

Restaurante Pedra Azul:

7 - Mesas Quadradas (Marrom)

2 - Mesas Retangulares (Marrom)

3 - Mesas Redondas (Marrom)

42 - Cadeiras (Marrom)

Total: 12 Mesas

Total: 42 Cadeiras

PISCINA

04 - Mesas Redondas com Guarda Sol de 

1,00 m de diâmetro.

PIANO BAR

6 - Mesas Quadradas 0,60 x 0,60 cm

22 - Cadeiras (Pequena)

MESA CAFÉ DA MANHÃ/BUFFET

01 -  Mesa 1,05 x 2,33 m

MESA PARA BEM CASADOS

01 - Mesa 1,00 x 2,01 m

01 - Mesa 1,00 x 1,80 m (Salão de Jogos)

MESAS SALA CAIÇARA

02 - Redondas 1,35 m de diâmetro 

(Madeira)



Estrutura

DIVERSOS

Dispomos de louças, talheres e guardanapos 

brancos. 

OBSERVAÇÃO:

Toalhas e cobre manchas deverão ser 

contratados pelos noivos. 

 

COBERTURA EXTRA PARA EXTENSÃO 
DO RESTAURANTE 
Para eventos acima de 100 convidados, montamos 
uma cobertura no valor de R$ 6.000,00 
(+ 10% de taxa de serviço) para garantia do 
sucesso de seu evento. 



Estrutura

Decoração, Banda ou Dj: ficam a critério dos 

noivos. Temos algumas dicas e indicações 

que podem ser contratadas. 

Bolo, doces, bem casados e lembranças: 

fica a critério dos noivos, também podemos

orientar com algumas indicações.



Alimentos

BUFFET 
À partir de R$ 120,00 por convidado.  
(+10% de taxa de serviço)

Para cada Buffet a ser montado você pode 
escolher:

Saladas: 05 tipos 
Pratos Quentes: 04 tipos 
Guarnições: 05 tipos 
Molhos para saladas: 03 tipos 
Molhos para massas: 02 tipos 
Sobremesas: 05 tipos 

- Serviço orçado para um período de 03 horas 
contínuas;

- Verificar opções no arquivo anexo junto a 
apresentação.

CANAPÉS
À partir de R$ 60,00 por convidado. 
(+10% de taxa de serviço)

- Serviço orçado para um período de 1 hora 
contínua;

- Seguem opções: 



Opção 1

CANAPÉS 1 

Canapés Quentes:   
Mini pizzas calabria  
Coxinha de galinha  
Vol Au Vent de brócolis e bacon 
Mini dog assado 
Lulas a dorê 
Tortinhas 
Almôndegas de carne no espeto

Canapés Frios:  
Barquetes de endívias com salmão defumado 
e cream cheese  
Carpaccio de zucchini com parmesão  
Pastas 
Sardela  
Babaganuche 
Manga 

Coquetéis: 
Coquetéis de frutas com e sem álcool e 
água mineral. 

Valor: R$ 60,00 por convidado. 
(+10% de taxa de serviço).



Opção 3

CANAPÉS 3

Canapés Quentes:   
Vol Au Vent de camarão com catupiry 
Pastel assado de escarola com bacon  
Esfirra aberta de carne  
Isca de peixe  
Croquete de carne  
Mini Croissant de frango com catupiry 
Maravilhas de queijo

Canapés Frios:  
Carpaccio de Salmão defumado 
Mini Quiches de alho poró 
Salame Juliene na torrada  
Pasta de Atum  
Olivas pretas  
Tomate seco

Coquetéis: 
Coquetéis de frutas com e sem álcool e 
água mineral. 

Valor: R$ 80,00 por convidado. 
(+10% de taxa de serviço).
 



Opção 2

CANAPÉS 2 

Canapés Quentes:   
Bolinho de bacalhau 
Barquetes de vegetais e queijo roquefort 
Mini hambúrguer  
Camarão encapado 
Mil folhas de quatro queijos 
Mini espetinho a gaúcha  
Risóles de calabresa 

Canapés frios:  
Carpaccio de filé com provolone 
Mini espeto a caprese  
Mini panquecas de peito de peru e cream 
cheese 
Pastas  
Ervas  
Homus  
Cebola

Coquetéis: 
Coquetéis de frutas com e sem álcool e 
água mineral. 

Valor: R$ 70,00 por convidado.
(+10% de taxa de serviço)



Bebidas

PACOTES DE BEBIDAS 
Duração: 8 horas contínuas (Jantar + Festa) 

 Opção 1:

Água, sucos, refrigerantes e cerveja 
(Skol, Brahma, Bohemia ou Stella) 
 
- R$ 100,00 (+10% de taxa de serviço)

(consultar valores para outras cervejas) 

Opção 2: 

Água, sucos, refrigerantes, cerveja, 
caipirinhas e caipiroska de frutas 

- R$ 140,00 (+10% de taxa de serviço)

* Whisky, espumantes, prosecco e bebidas 
especiais - Rolha Cortesia. 

Exceto garçons extras o aluguel de copos ou
taças se necessário.



Valores

*Acrescentar 10% de taxas de serviço nos valores acima. 
*Acima de 200 convidados favor nos consultar. 

DESCRIÇÃO  100 pessoas 150 pessoas 200 pessoas 

Exclusividade do espaço 
 

+ 27 diárias double 
(Apartamento Frente Piscina)  

R$ 41.000,00
 

R$ 41.000,00
 

R$ 41.000,00
 

Canapés + Coquetel

 

(1 hora) *Opção 1

 

R$ 6.000,00

 

R$ 9.000,00

 

R$ 12.000,00

 

Buffet Completo 

 

(3 horas) 

 

R$ 12.000,00

 

R$ 18.000,00

 

R$ 24.000,00

 

Pacote Bebidas 

 
 

(8

 

horas) *Opção 1

 

R$ 10.000,00

 

R$ 15.000 ,00

 

R$ 20.000,00

 

Cobertura para extensão do 
restaurante

 

R$ 6.000,00

   

 

R$ 75.000,00

 

R$ 89.000,00

 

R$ 103.000,00

 

 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00



Informações

NÃO INCLUSO

• Bolo de corte e cenográfico, toalhas cobre manchas e doces especiais e lembrancinhas; 

• Despesas de estadia, transporte e alimentação de fornecedores ou autoridades religiosas;

• Decorações em geral; 

• Dia da noiva; 

• Espaço de beleza com profissionais (cabeleireiro e maquiagem). Os mesmos podem ser 

solicitados para o dia do evento com um custo adicional. (Consultar)

PAGAMENTO 

• Dividimos o valor total com a última parcela em 15 dias antecipadamente ao evento.
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www.recantodastoninhas.com.br

eventos@toninhas.com.br 

(11) 3288-2022

(11) 9 7207-2261
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