
  
 

                                                                                      Teresópolis, 09 de agosto de 2016. 

Prezados Sócios, 

 

O final do ano está chegando e o GREEN VALLEY CLUB já está se 

preparando para oferecer a sua já tradicional noite de Reveillon.  

A organização da festa será em parceria com o Restaurante GREEN 

VALLEY (VALÉRIA BADDINI). 

O convite individual custará R$ 200,00 para maiores de 12 anos. Crianças 

de 6 a 12 anos pagarão R$ 100,00 e menores de 6 anos não pagam. Esses valores são 

exclusivos para sócios e dependentes este valor será praticado até o dia 10/12/2016. Após 

essa data, os ingressos estarão disponíveis para o público em geral ao preço de R$ 240,00 

para maiores de 12 anos e R$ 120,00 para crianças de 6 a 12 anos. 

 OS CONVITES PODERÃO SER PAGOS 3 VEZES NOS 

CHEQUES COM VENCIMENTOS PARA  30/10 , 30/11 E 19/12/2016. 

NÃO DEIXEM PARA ADQUIRIR SEUS CONVITES NA ÚLTIMA 

HORA. APROVEITEM O PREÇO DIFERENCIADO PARA OS ASSOCIADOS E 

SEUS DEPENDENTES ATÉ O DIA 10/12/2016.  

O último dia para a aquisição de ingressos será 19/12/2016, 

impreterivelmente. 

Durante toda a noite serão servidos refrigerantes, água mineral, cerveja, 

sangria tinta e branca e cada mesa com quatro pessoas terá direito a uma garrafa de 

espumante nacional. O convidado poderá levar WHISKY, CHAMPAGNE ou qualquer 

outra bebida de sua preferência para brindar a virada do ano. O Buffet fornecerá o gelo, 

devendo o sócio levar o balde para gelar a bebida ou para armazenar o gelo filtrado.   

Com música ao vivo, com garantia de muita animação.  
A Diretoria está envolvida e comprometida com o êxito desse evento. A 

presença dos sócios, familiares e convidados é fundamental para o sucesso da festa, para 

tanto, solicitamos uma divulgação junto aos amigos e vizinhos, já que a comemoração 

será aberta ao público em geral. 

Os lugares serão limitados e a secretaria terá um mapa da localização das 

mesas para uma melhor orientação do associado ou convidado. Maiores informações 

poderão ser obtidas pelo telefone (21) 2644-7953 e os convites estarão disponíveis na 

Secretaria do Clube a partir de 17/10/2016. 

LEMBRE-SE: QUANTO MAIS CEDO FOR A                                                                                                                                                                                         

CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, MELHOR SERÁ A LOCALIZAÇÃO DA SUA 

MESA. 

Desde já agradecemos o apoio e a divulgação, lembrando que o sucesso 

do evento depende muito da participação dos associados do GREEN 

VALLEY CLUB. 

 

Atenciosamente, 

 

 

A Diretoria. 
 



                                                                                                                    

                                                                                                

 

                                                                                 

 

 
 

 

BUFFET DO REVEILLON 2016/2017 
 

ENTRADAS: PRATOS: 

 Mesa de Antepasto 
 Arroz a piamontese  

 Arroz Branco 

 Salgadinhos diversos:                          Arroz a grega  

Kibe  Escalopinho ao Champignon 

Bolinha de Queijo     Fricassê de frango 

Tapioca Salgada 

Isca de Frango 

Isca de Peixe 

Pastel 

Coxinha 

 Tender 

 Lombinho ao Molho de Laranja 

 Batata soute 

 Salada Verde 

  

GUARNIÇÕES:  

 Mini Porções:   

Polenta com Costela e agrião 

Penne ao 4 queijo 

Tille  

Risoto de bacalhau  

 

 SOBREMESAS: 

  Cascata de Frutas 

BEBIDAS:  Rabanada 

 Cerveja 

 Água 

 Refrigerante 

 Sangria Tinta 

 Sangria Branca 

 1 Espumante p/cada mesa c/4 

Pessoas 

 Pavê 

 Mousse 

 Pudim 

  

  

 


