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UM ESPAÇO DA OFFER, EXCLUSIVO PARA VOCÊ.
Integrado à loja Offer de Mogi das Cruzes mas totalmente privado, o Espaço Offer foi idealizado para atender empresas e particulares que necessitem reunir
pessoas em um ambiente de muito bom gosto pelos mais variados motivos. Com todos os requisitos necessários para realização de eventos de pequeno e
médio porte, o Espaço dispõe de estrutura completa para jantares, palestras, coquetéis, apresentações, confraternizações e festas; além de oferecer todo
suporte técnico, apoio de logística, cozinha totalmente equipada e estacionamento fechado. Venha conhecer o Espaço Offer e supreenda-se!

ESTRUTURA É O QUE NÃO FALTA

Imagine realizar um evento onde você vai ter o mínimo de trabalho. Essa é a proposta do Espaço Offer.

CONTE COM A NOSSA EXPERTISE

Além da estrutura completa, a Offer oferece todo o apoio material, pessoal e logístico para a realização do seu evento.

MENUS ASSINADOS

Várias opções de menus assinados pelo Chef Gabriel Grinberg: de jantares sofisticados a tábua de frios para reuniões informais entre amigos.

SUGESTÕES DO CHEF
Caminho das Índias

Caminho do Mar

PRIMAVERA

Van Gogh

ENTRADA FRIA

ENTRADA FRIA

ENTRADA FRIA

ENTRADA FRIA

Lâminas de Atum “maçaricado”
com molho trufado de Tamarindo,
Crispies, Mix de Sementes e
Castanhas com Mini Saladinha
de Brotos

Lâmina de Entrecôte selado (tipo
Carpaccio) com Cogumelos, guarnecido de Tomatinhos glaceados
e Saladinha de Mini Brotos com
molho verde

Saladinha de Supreme de Laranja, Tartare de Salmão com Abacate
Mix de Mini Folhas, Amêndoas e e mix de Mini Brotos e Chips de
molho de Maracujá, aromatizado Batata Doce
com água de Flor de Laranjeira

ENTRADA QUENTE

ENTRADA QUENTE

ENTRADA QUENTE

Nhoque de Banana da Terra com
molho de creme de Limão Siciliano e tiras de Palmito grelhado

Ravióli de Espinafre com Mozzarella de Búfala com molho pomodoro e molho pesto

Filé de Saint Peter assado em
Risoto de Aspargos com Croutons
Massa folhada sobre molho xadrez, aromatizado com Ervas e Azeite
Panelinha de Mix de Cogumelos

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Sobrecoxa de Frango desossada
cozida com molho iraquiano de Especiarias, Tâmaras e Leite de Coco
guarnecido com Arroz de Jasmim e
Cuscuz marroquino com Legumes

Robalo ou Namorado assado em
crosta de Castanha com Ervas,
molho de Especiarias e Abacaxi,
guarnecido com Souffle de Espinafre
com Queijo e Legumes salteados

Carré de Cordeiro ao molho
Bernaise, guarnecido com
mousseline de Abóbora Cobochá,
Legumes e Cogumelos

Filé Mignon com molho Lionese
(vinho) e Bernaise, guarnecido
com Batatas estufadas com creme
de Cogumelos e gratinadas,
Mini Legumes glaceados

ENTRADA QUENTE

Informe-se
sobre outras
opções.

BEBIDAS (inclusas)

SOBREMESA (inclusa uma das opções abaixo a escolha do contratante)

COUVERT (incluso)

- Vinho Tinto

- Tortinha de Chocolate Belga
cremosa com Sorvete Trufado
e calda de frutas vermelhas.

Cesta de Pães e
Antepastos diversos

- Vinho Branco
- Água sem Gás
- Suco de Uva Miolo
- Guaraná, Coca-Cola
e Coca-Cola Zero

- Tortinha de frutas Silvestres,
com calda de chocolate belga,
amora e menta.

- Crepe Suzette Original francesa - Mil folhas de creme de pistache
com calda de tangerina, flamba- com saladinha de frutas frescas e
da no licor de laranja com sorsopa gelada de frutas vermelhas.
vete de baunilha.

FÁCIL ACESSO
Localizada em uma das avenidas mais badaladas de Mogi das Cruzes, o Espaço Offer fica
próximo do centro antigo da cidade e também do novo centro de negócios onde estão
localizados os grandes empreendimentos comerciais.
O nobre bairro da Vila Oliveira é bem conhecido na região o que torna o acesso fácil e tranquilo.
Isso vale também para aqueles que vêm de fora da cidade porque o Espaço Offer está a apenas 20
minutos da Rodovia Ayrton Senna e não mais do que 30 minutos das cidades de Arujá e Suzano.

Av. Cap. Manoel Rudge, 790
Mogi das Cruzes / SP
Informações: (11) 4799-3017

