
 Prices subject to change without prior notice

MENU
 
 

MOVIE STAR CLASSIC - $29
ESCOLHA DE ENTRADA

Hambúrguer clássico ou cheeseburger
Servido em pão artesanal com queijo americano, alface e

tomate, servido com batata frita
*(Guy Fieri's Plane Jane Cheeseburger servido em Orlando)

Salada Caesar de frango
Corações de alface romana, peito de frango fatiado, croutons e raspas

Parmesão, servido com molho Caesar
Macarrão de frango com seis queijos

Peito de frango fatiado e macarrão cavatappi em nosso cremoso
molho de seis queijos, finalizado com migalhas de pão temperadas

(Pode ser substituído por Massa Pomodoro mediante solicitação - antes do contrato)
Tiras de frango

Frango crocante servido com batata frita
SOBREMESA

Delícia de brownie
BEBIDA

Refrigerantes, café e chá ilimitados
 

LIGHTS, CAMERA, ACTION - $46
"SALADA VERDE MISTA OU SALADA CAESAR

(Escolha uma salada para todo o grupo antes do contrato)
ESCOLHA DE ENTRADA

Hambúrguer Churrasco Bacon Cheddar
Meia libra USDA Choice, bacon, queijo cheddar e molho barbecue

*(Guy Fieri's Plane Jane Cheeseburger servido em Orlando)
meia costela de churrasco

Uma meia costela de costelas de porco cozidas lentamente ao estilo de St. Louis
coberto com molho barbecue, servido com batatas fritas

Penne, frango e brócolis
Peito de frango fatiado e floretes de brócolis misturados com assado

molho pesto de alho e penne
SOBREMESA

Cheesecake com morangos
BEBIDA

Refrigerantes, café e chá ilimitados
 

CELEBRITY CHOICE - 57.50
SALADA VERDE MISTA OU SALADA CAESAR

(Escolha uma salada para todo o grupo antes do contrato)
ESCOLHA DE ENTRADA

Bife de tira de NY
 

12 oz. Meio grelhado de tiras USDA Choice NY, servido com
bife frito à mão e mistura de feijão verde

Salmão com Gengibre Gergelim
 

Salmão grelhado com molho de soja e gengibre, servido com molho da casa
mistura de arroz de coentro e feijão verde

Meio Frango Assado
Meio frango assado e molho de panela com alho assado

purê de batatas e mistura de feijão verde
SOBREMESA

Bolo de chocolate
BEBIDA

Refrigerantes, café e chá ilimitadoso
 

BREAKFAST
BLOCKBUSTER BUFFET BREAKFAST* - $21

 
FEATURES

Scrambled Eggs
Crispy Bacon & Sausage Links

Hashbrowns
French Toast Sticks with Maple Syrup

Assorted Miniature Muffins
Variety of Cold Cereals

Select Fruit
BEVERAGE

Unlimited Milk, Juice, Tea & Coffee
*MINIMUM REQUIRED GUESTS:
ORLANDO 75 | LAS VEGAS 30

AVAILABLE
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