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CASAMENTO POR ADESÃO
A festa de casamento que vira um presente!

Imaginem, suas famílias e seus amigos, reunidos, proporcionando para vocês
uma festa linda de casamento! Todo mundo super feliz e vocês, transformando
em realidade e festa, esse momento de sonho!
E vocês também podem transformar o valor que iriam investir na festa, em
uma Lua de Mel ainda mais bacana; podem comprar aquele móvel que estava
fora do orçamento; mudar a pintura da casa nova ou começar a poupança para
o quarto do bebê!
O melhor de dois mundo.
E tudo isso, num lugar super bacana, no centro histórico do Rio de Janeiro!
Ou, se preferir, numa das mais conhecidas ruas de Botafogo, na Zona Sul
Carioca.

“— Ah, mas isso é muito complicado!!”

Não é não!
Veja o cardápio base no site – Você pode escolher entre almoço ou coquetel.
Escolha a data da festança e basta pagar o seu sinal de R$ 1.000,00

Na data da Festa, cada convidado vai pagar:
R$ 100,00. Se a festa for em 2021.
R$ 115,00. Se a festa for em 2022.
Se foram amis de 50 convidados adultos pagantes, *NÓS REEMBOLSAMOS 50% DO
SEU SINAL!

Claro que vocês podem personalizar toda a festa!
No site mesmo, temos vários opcionais e se vocês quiserem outras coisas;

cardápios especiais, bolo, doces, bem-casados… Tudo pode ser providenciado
e colocado na conta!
É só conversar com a gente!

Chegou a hora de comemorar!

RESERVA/MARCAÇÃO DE DATA
Na marcação da data, deverá ser feito um sinal de R$ 1.000,00.
Havendo mais de 50 convidados adultos pagantes, devolveremos 50% do sinal
(R$ 500,00)

POLÍTICA PARA CRIANÇAS
Até 4 anos e 11 meses, não pagam. De 5 anos a 8 anos e 11 meses – pagam 50%
e acima 9 anos pagam integral.

NÚMERO DE CONVIDADOS
Alcançando 50 convidados adultos, 50% do valor do sinal de reserva será
restituído (R$ 500,00).

DURAÇÃO DO EVENTO
04 horas

HORÁRIOS
Bistrô Ouvidor Centre Ville (Rua do Ouvidor, centro histórico do Rio de
Janeiro)
Dias de Semana: (de segunda à sexta): a partir das 19h
Sábados: Livre
Domingo: Livre
Bistrô Ouvidor Botafogo (Rua Bambina)
De segunda a Domingo, a partir das 20h

CERIMÔNIA NO LOCAL
Se a Cerimônia acontecer, dentro do período padrão do evento, não haverá
cobrança extra.
Extensão de 01 (uma) hora para realização de cerimônia: R$ 880,00
Não estão incluído no valor o celebrante ou o móvel para tal celebração.
(Válido para o Bistrô Ouvidor Centre Ville – Rua do Ouvidor)

TAXA DE ROLHA
R$ 300,00 pelo serviço de espumante. Neste valor está incluído o garçom, o
gelo e as taças.
Não é cobrada rolha para Whisky. O whisky é servido no bar. Mas caso
queiram que o garçom “circule” com o whisky para os convidados, custo de R$

140,00 para o garçom extra.
Não há cobrança da taxa de rolha para as bebidas dentro do pacote ou
compradas com o Bistrô.

OPCIONAL BEBIDAS
Espumante Viapiana Bistrô Ouvidor R$ 96,00 cada garrafa comprada no
dia ou R$ 81,00 por garrafa comprada antecipadamente, no fechamento
do contrato. Mínimo de 12 garrafas.
Outros Vinhos e Espumantes – Favor consultar nossa carta e os
respectivos valores.

SEGURANÇA
1 segurança: R$ 360,00
2 seguranças: R$ 520,00
É obrigatória a contratação de pelo menos 1 (um) segurança.

OPCIONAIS
PACOTE DECORAÇÃO
Um andar: R$ 1.700,00
Dois andares: R$ 2.400,00
Arranjos florais (tamanho M com flores da época)
Vasinho ou garrafinha com chuva de prata no sousplat para mesa de
convidados
Bandejas para os doces (vidro, rústica ou cerâmica branca)
Paisagismo: jardineira com chuva de prata e trios de cipós Gaiola, Baú ou
cesto rústico para o bem casado
Iniciais dos noivos em MDF e porta retratos

DJ, SOM E ILUMINAÇÃO
R$ 1.100,00 – Este valor se refere a sonorização interna do Bistrô. Não
inclui a sonorização da área externa (cerimônia).

FOTOGRAFIA
R$ 1.250,00 – mínimo de 150 fotos (não inclui o álbum físico, somente as
fotos em arquivo digital)
PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 31/01/2022

QUE TAL FAZER UM TOUR PELO BISTRÔ?
Faça um tour completo, conheça nossos ambientes e encante-se com
cada detalhe

ALGUMA DÚVIDA?
QUER SOLICITAR UM ORÇAMENTO?
DÚVIDAS SOBRE COMO ORGANIZAR SUA FESTA NO BISTRÔ? CLIQUE AQUI

