


Prezado cliente,

Obrigado pela oportunidade.

Inicialmente gostaríamos de expressar satisfação em considerá-lo em nosso seleto grupo de clientes.

Esclareça dúvidas ou ofereça-nos sugestões. Estamos a total disposição para atendê-los. 

Queremos estar sempre ao seu lado na busca de melhores soluções e serviços.

Equipe Conttrastte

11 3567.3008 / 11 96321.2485
comercial@conttrastte.com.br



Evento FIESP
Coquetel corporativo



A Conttrastte Gastronomia realiza cerca de 400 eventos
ao ano, sempre trabalhando com indicação dos mais
exigentes clientes. No mercado corporativo atendemos
hospitais e empresa de renome.

Da definição do cardápio à produção dos alimentos,
buscamos sabores saudáveis e surpreendentes para
que nossos eventos superem expectativas
estabelecidas.

Cada momento deve ser planejado de maneira
particular por isso customizamos cardápios, com
requinte levamos uma gastronomia encantadora,
fidelizando clientes desde 2003.

Quem somos

Evento Beneficência Portuguesa
Almoço corporativo



Coquetel corporativo

Evento Hospital Albert Einstein



Padrão de Qualidade e Exigência.

Algum Buffet já te levou para visitar a cozinha?

Venha nos visitar!

Cozinha industrial e expedição de produtos é a mais
eficaz em processos de gastronomia para eventos com
uma equipe altamente qualificada e treinada para
atender as mais exigentes criações.

É projetada com estrutura e layout adequado,
manutenção e higiene, respeitando assim todas as
exigências sanitárias públicas e dos nossos clientes.

Nossa Cozinha

Evento Beneficência Portuguesa
Jantar corporativo



Evento Confederação Nacional da Indústria
Ilha de Temática



Voltados para empresas e instituições. Eles geralmente
têm como objetivo informar ou fazer uma comemoração,
porém é sempre vinculado à empresa.

Com muita responsabilidade ajudamos nossos clientes a
investir em eventos que proporcionem satisfação e
conforto para os seus convidados.

Especialidades 

 Corporativas



Evento FESTA DA ACCOR
Jantar corporativo



Não tem função comercial e tem como objetivo a
comemoração de um momento marcante de
determinada fase da vida, muitas vezes vinculados a um
sonho.

Conhecer a qualidade dos serviços dos fornecedores é
fundamental. O ideal também é ter a assessoria de
alguém que seja responsável por gerenciar o timing e a
execução de cada serviço para garantir a entrega.

Especialidades

 Sociais



telefone :
celular :
e-mail : 

site :    
instagram :
facebook :

11 3567.3008 
11 96321.2485
comercial@conttrastte.com.br
www.conttrastte.com.br
@conttrastte
conttrastte

FALE CONOSCO


