
 

  
 

                        
 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Cardápio comemorativo – Dia dos Namorados 

 

SESC RIO BRANCO 

Avenida Rio Branco, 375, Cidade Alta, a partir das 20h. 

Opção 1 –  R$ 60,00 

 Bruscheta napolitana (Torradinhas com tomate temperados e manjericão). 
 Frango com espinafre (filé de frango recheado com espinafre e cream cheese, acompanha 

arroz com castanha e salada caprese). 
 Pudim Romeu e Julieta (Pudim de queijo com calda de Goiabada). 

Opção 2 – R$ 100,00 

 Bruscheta napolitana (Torradinhas com tomates temperados e manjericão). 
 Filé ao molho gorgonzola (Isca de filé mignon ao molho de queijo gorgonzola, acompanha 

arroz com castanhas e salada caprese). 
 Pudim Romeu e Julieta (Pudim de queijo com calda de Goiabada). 

Opção 3 - R$ 100,00 

 Bruscheta napolitana(Torradinhas com tomates temperados e manjericão). 
 Espaguete ao molho de Camarão (Espaguete refogado ao molho de tomates com 

camarões, acompanha salada caprese). 
 Pudim Romeu e Julieta (Pudim de queijo com calda de Goiabada). 

Observações: 

 Data do Evento: 11/06/22 (Sábado). 
 A reserva de mesa inclui um jantar para duas pessoas (entrada, prato principal e sobremesa, 

agua e suco). 
 O Show com a cantora Nara Costa, ocorrerá durante o serviço do jantar. 
 O Jantar acontecerá no espaço de eventos do Sesc Rio Branco, Localizado na Avenida Rio 

Branco, 375, Cidade Alta, a partir das 20h. 
 Durante o evento serão vendidas Bebidas alcoólicas (cerveja, taça de vinho). 
 Taxa de rolha R$ 20,00. 
 Não cobramos taxa de serviço (10%). 
 A reserva de mesa deverá ser adquirida até o dia 09/06/22 (quinta-feira) às 16:00h ou até 

atingir o limite de vendas. 
 As reservas deverão ser realizadas nas centrais de relacionamento do Sesc, ou pelo telefone 

comercial do Rio Branco: 84 99149-2109 (Whatsapp) ou 84 3216-2400 
 Para efetuar a reserva o pagamento deverá ser confirmado até 24h de antecedência da 

realização do evento (10/06/2022). 
 O pagamento poderá ser efetuado através de cartão de credito, transferência bancária ou 

espécie. 

 



 

  
 

                        
 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Cardápio comemorativo – Dia dos Namorados 

 

SESC MOSSORÓ 

Rua Doutor João Marcelino, nº S/N Nova Betânia - Mossoró/RN 

 

Opção 1 –  R$ 30,00 

 Frango internacional (frango grelhado em cubos, arroz cremoso com molho 
branco, presunto e ervilha gratinado, acompanha batata palha). 

 Mini cheescake de goiabada (base de biscoito, queijo coalho e goiabada). 

 

Opção 2 –  R$ 40,00 

 Isca de carne ao molho de queijo (isca de carne em tiras com cebola, 
acompanha macarrão ao molho de queijo e batata chips). 

 Mini cheescake de goiabada (base de biscoito, queijo coalho e goiabada). 

 

Observações: 

 Encomendas devem ser realizadas até dia 10/06/22 (sexta-feira), às 16:00h 
ou até atingir o limite de encomendas. 

 As opções servem duas pessoas. 
 Telefone de contato para encomendas: (84) 3312-9824 ou diretamente na 

unidade. 
 Para efetuar a reserva, o pagamento deverá ser confirmado até 72h de 

antecedência da realização do serviço (12/06/2022). 
 Pagamento pode ser realizado no ato da reserva ou na retirada, através de 

cartão de crédito ou em espécie. 
 Data de retirada de pedidos: 12/06/22 (domingo) 
 Horário para retirada de pedidos: 17:00 as 19:00h 

 

 

 



 

  
 

                        
 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Cardápio comemorativo – Dia dos Namorados 

 

SESC CAICÓ 

Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem - Caicó/RN 

 

Opção 1 –  R$ 50,00 

 Frango ao molho de mostarda (frango grelhado ao molho de mostarda, 
acompanhamento macarrão penne colorido ao molho pesto e salada caesar) 

 Chocolate com pimenta (chocolate meio amargo e pimenta rosa). 

 

Observações: 

 Data do evento:12/06/2022 (Domingo); 
 A reserva de mesa inclui um jantar para duas pessoas; 
 Show com o cantor Marcos Vinicius; 
 Forma de pagamento, através de cartão de credito ou espécie; 
 Telefone para reserva: (84) 98131-1834 ou diretamente na unidade. 
 O evento ocorrerá das 19h00 às 22h00 . 

 

 

 


