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BEM-VINDO AO CIDADE ALTA EVENTOS!

Nós possuímos dois ambientes distintos para a realização do seu 
evento social ou corporativo.

Aqui você conta com nossa assessoria e não se preocupa com 
nada, nós cuidamos de tudo para que sua festa seja um sucesso.
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NOSSOS SERVIÇOS

Você pode contratar nossos serviços de duas formas:

• Contratando um de nossos cardápios
• Locando apenas um de nossos salões, sem o serviço de
   alimentação, mas contando com as facilidades que dispomos

Conheça, a seguir, como funciona a opção de locação.
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SALÃO SUPERIOR

Com espaço amplo, este salão possui capacidade para 200 
pessoas sentadas, uma bela vista da cidade de Porto Alegre, 
podendo ser aproveitada tanto durante o dia quanto à noite.

Os detalhes em madeira no teto trazem elegância, sem perder o ar 
rústico, deixando o ambiente mais aconchegante e acolhedor.
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SALÃO SUPERIOR

Para a comodidade de seus convidados, este salão conta com área 
exclusiva para fumantes, no mesmo ambiente, com isolamento 
acústico.
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SALÃO SUPERIOR

Este ambiente pode ser montado conforme a sua necessidade, 
contando com pista de dança, organização em forma de auditório 
para uma reunião, palestra ou curso, pois está equipado com 
iluminação, equipamento de som de alta qualidade, telão, 
microfone e ainda conta com o apoio de técnico de som e DJ para 
que tudo ocorra perfeitamente no seu evento.
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CONFORTO E COMODIDADE

Pensando no conforto e comodidade seu e de seus convidados, o 
Cidade Alta oferece estacionamento gratuito, equipe de garçons 
exclusiva para seu evento, segurança, equipe de limpeza, 
recepcionista e todo o assessoramento necessário para que tudo 
ocorra perfeitamente, com todo o planejamento necessário para 
que seu grande momento seja inesquecível.
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O Salão Aquário (área inferior) conta com capacidade para até 80 
pessoas, com pista de dança, e possui acessibilidade para 
cadeirantes e para pessoas com diculdade de locomoção, pois 
diferentemente do salão superior, este espaço não conta com 
escadas para seu acesso.

SALÃO AQUÁRIO
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O ambiente aconchegante e mais intimista, é perfeito para eventos 
menores como um mini Wedding, ou que tenham como proposta 
maior socialização e contato com os convidados, que estão muito 
em alta nos últimos tempos.

SALÃO AQUÁRIO
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SALÃO AQUÁRIO

Este espaço possui uma área externa que pode ser aproveitada 
(dependendo do clima), som ambiente, podendo ser utilizado um 
pen drive contendo playlist personalizada para seu evento, ou 
opção de DJ. Dispomos de TV, equipe de garçons exclusiva, 
recepcionista, segurança e equipe de limpeza.

Nossa assessoria exclusiva trabalha para que tudo ocorra 
conforme o planejado, com todo prossionalismo e seriedade, 
garantindo o sucesso e satisfação de nossos serviços.
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Para registrar seu evento de forma prossional e de alta qualidade, 
trabalhamos com o fotógrafo Juliano Blotta, que pode montar pacotes de 
fotos, lmagens e book’s, conforme seu interesse e por valores que cabem 
no seu bolso.

Visando oferecer a melhor experiência possível, 
trabalhamos com parceiros que garantem a 
qualidade e assertividade nos serviços prestados.

Portanto, a locação de nossos ambientes conta 
com decoração, DJ e técnico de som, que estão à 
sua disposição para preparar cada detalhe  
conforme o seu desejo, alinhando sempre com as 
regras e necessidades da casa.
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REGRAS DA CASA

A casa possui algumas regras para locação, conforme segue abaixo:

Não é permitido trazer bebida de fora, à exceção de espumante e 
vinho, sendo cobrado rolha no valor de R$30,00 por garrafa.

Não é autorizado ter música ao vivo.

Caso prera contratar um DJ, este deverá ser acompanhado pelo 
nosso técnico de som devido a regras de uso dos equipamentos e 
horários de controle de volume do som.

Não é permitido a utilização da nossa cozinha para preparo dos 
alimentos, em caso de terceirização deste serviço.

Observar a lotação máxima da casa.

O horário de início e tempo de duração do evento, deve ser 
estabelecido previamente.

Em caso de utilização de pen drive para músicas ou vídeos, este deve 
ser entregue a nossa equipe com 7 dias de antecedência do evento, 
para que haja tempo para testes e ajustes de formato para rodar em 
nossos equipamentos.

Fotógrafos ou terceiros contratados, contam como convidados para 
cobrança de alimentação e bebidas.

A lista de convidados deve ser enviada com 7 dias de antecedência, 
em ordem alfabética.

Em caso de entrega de docinhos ou bolo, favor consultar o horário de 
abertura da casa e condições de armazenamento destes produtos.

Em eventos de 15 anos, indispensável a contratação de seguranças 
no valor de R$300,00.
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Para locação deste espaço , oferecemos (capacidade: 200 pessoas)
três possibilidades, conforme apresentado abaixo:

SEM CONTRATAÇÃO DE PACOTES DE ALIMENTAÇÃO:

Caso prera contratar um serviço de alimentação de sua 
conança, mas usufruir de todas as vantagens que o Cidade 
Alta Eventos oferece, o investimento é

a partir de R$ 5.500,00.

CONTRATANDO UMA DAS OPÇÕES DE CARDÁPIO*:

Mediante a contratação de um de nossos cardápios (rodízio de 
pizza, buffet, buffet gold, comida de boteco, comida de boteco 
gold), o valor de investimento é

a partir de R$ 4.500,00.

Salientamos que todas as vantagens mencionadas anteriormente 
estão contempladas nestes valores, incluindo DJ e decoração de sua 
preferência.

* Você encontra valores e opções de alimentação a partir da Página 15.

VALOR DE LOCAÇÃO - SALÃO SUPERIOR
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Para locação deste espaço , oferecemos (capacidade: 80 pessoas)
três possibilidades, conforme apresentado abaixo:

SEM CONTRATAÇÃO DE PACOTES DE ALIMENTAÇÃO:

Caso prera contratar um serviço de alimentação de sua 
conança, o investimento é

(salão + com DJ) a partir de R$ 3.600,00.

CONTRATANDO UMA DAS OPÇÕES DE CARDÁPIO*:

Mediante a contratação de um de nossos cardápios (rodízio de 
pizza, buffet, buffet gold, comida de boteco, comida de boteco 
gold), o valor de investimento é

(com DJ) a partir de R$ 2.600,00.
(com som ambiente) a partir de R$ 1.000,00.

(somente o salão) a partir de R$    550,00.

Salientamos que todas as vantagens mencionadas anteriormente 
estão contempladas nestes valores, incluindo decoração de sua 
preferência.

* Você encontra valores e opções de alimentação a partir da Página 15.

VALOR DE LOCAÇÃO - SALÃO AQUÁRIO
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CARDÁPIOS
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R$ 65,00 por pessoa.

Crianças de 4 a 8 anos pagam meio.

Em caso de haver convidados veganos, intolerantes ou alérgicos, 
informar com antecedência para que possamos atendê-los.

Pessoas com doença celíaca: não dispomos de cozinha separada 
para o preparo dos alimentos.

Entradas:
 Batata frita e bolinha de queijo.

Pizzas Salgadas:
 Sabores com descrição de ingredientes, página 23.

Pizzas Doces:
 Sabores com descrição de ingredientes, página 23.

Grelhados:
 Alcatra, peito de frango, calabresa e picanha de porco.

Acompanhamento:
 Buffet de saladas e frutas da estação.

Massas:
2 opções de massas.

OPÇÃO 1 - RODÍZIO DE PIZZAS
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R$ 55,00 por pessoa.

Crianças de 4 a 8 anos pagam meio.

Em caso de haver convidados veganos, intolerantes ou alérgicos, 
informar com antecedência para que possamos atendê-los.

Pessoas com doença celíaca: não dispomos de cozinha separada para 
o preparo dos alimentos.

Entradas (escolher duas das opções a seguir):
 - Batata frita
 - Polenta frita
 - Bolinha de queijo

Jantar:
- Grelhados: alcatra, peito de frango, calabresa e picanha de porco
- Arroz branco + arroz com brócolis
- Massa alho e óleo + massa carbonara
- Buffet de saladas e frutas da estação

OPÇÃO 2 - BUFFET
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R$ 82,00 por pessoa.

Crianças de 4 a 8 anos pagam meio.

Em caso de haver convidados veganos, intolerantes ou alérgicos, 
informar com antecedência para que possamos atendê-los.

Pessoas com doença celíaca: não dispomos de cozinha separada 
para o preparo dos alimentos.

Entradas (escolher duas das opções a seguir):
 - Batata frita
 - Polenta frita
 - Bolinha de queijo

Jantar:
- Canja ou sopa de capeletti
- Filé ao molho madeira ou peixe à milanesa
- Frango e entrecot grelhado
- Risoto de camarão
- Arroz branco + arroz integral ou com tomates secos e rúcula 
ou com brócolis ou à Grega ou com abacaxi e go
- Purê de batata ou de aipim ou de abóbora
- Polenta frita ou batata frita
- 2 opções de massas (alho e óleo / carbonara / bolognesa / 
lasanha de frango / lasanha de brócolis e catupiry)
- Buffet de saladas e frutas da estação

Sobremesas:
Sagu, pudim, ambrosia, mousse e torta de bolacha.

OPÇÃO 3 - BUFFET GOLD
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R$ 59,00 por pessoa (2 horas de serviço).

Crianças de 4 a 8 anos pagam meio.

Em caso de haver convidados veganos, intolerantes ou alérgicos, 
informar com antecedência para que possamos atendê-los.

Pessoas com doença celíaca: não dispomos de cozinha separada 
para o preparo dos alimentos.

Entradas:
 - Tábua de frios
 - 4 opções de pizza cortadas a xadrez
 - Batata frita
 - Polenta frita
 - Bolinha de queijo

Comidinhas:
- Iscas de entrecot
- Iscas de frango
- Frango a passarinho 
- Coração de frango
- Calabresa
 - Sanduíche aberto
 - Anéis de cebola

OPÇÃO 4 - COMIDA DE BOTECO
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R$ 82,00 por pessoa (2 horas de serviço).

Crianças de 4 a 8 anos pagam meio.

Em caso de haver convidados veganos, intolerantes ou alérgicos, 
informar com antecedência para que possamos atendê-los.

Pessoas com doença celíaca: não dispomos de cozinha separada 
para o preparo dos alimentos.

Entradas:
 - Tábua de frios
 - 4 opções de pizza cortadas a xadrez
 - Batata frita
 - Polenta frita
 - Bolinha de queijo

Comidinhas:
- Iscas de entrecot
- Iscas de frango
- Coração de frango
 - Frango a passarinho
- Calabresa
 - Sanduíche aberto
 - Anéis de cebola
 - 2 opções entre:

 - 1 massa (alho e óleo / carbonara / bolognesa / lasanha 
de frango / lasanha de brócolis e catupiry)

 - risoto de camarão
 - caldinho de feijão

OPÇÃO 5 - COMIDA DE BOTECO GOLD
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OPÇÃO 1: R$ 27,00 por pessoa (4 horas de serviço).
 - Refrigerante
 - Água com e sem gás

OPÇÃO 2: R$ 56,00 por pessoa (4 horas de serviço).
 - Refrigerante
 - Água com e sem gás
 - Cerveja (Skol ou Polar)

OPÇÃO 3: R$ 56,00 por pessoa (4 horas de serviço).
 - Refrigerante
 - Água com e sem gás
 - Cerveja (Skol ou Polar)
 - Vinho da casa

OPÇÃO 4: R$ 82,00 por pessoa (4 horas de serviço).
 - Refrigerante
 - Água com e sem gás
 - Cerveja (Skol ou Polar)
 - Vinho da casa
 - Coquetel de frutas com e sem álcool
 - Caipira com 4 tipos de frutas

OPÇÃO 5: Despesas individuais por conta de cada 
convidado.

BARRIL DE CHOPP:

50 litros = R$ 990,00   ou   30 litros = R$ 660,00.
 - Pode ser contratado de forma individual ou junto à outra opção 

de bebidas.

BEBIDAS
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SABORES DAS PIZZAS

Pizzas Salgadas

À moda da casa
Salame, tomate, cheddar,
alcaparras, champignon

Alho e óleo
Pasta de alho e óleo, 
alho em flocos

Al pesto
Tomate cereja, molho al
pesto, nozes, parmesão 

Atum

Calabresa

Mafiosa

Mussarela

Cebola, atum, alcaparras

Calabresa Champignon
Champignon temperado
com cebola e pimentão
ao molho de vinho

Frango
Frango com catupiri

Calabresa, pimenta, cebola,
alho em flocos, beringela

Mussarela

Strogonoff
Strogonoff de carne

Vegetariana
Tomate, brócolis, milho,
champignon

Basca

Cebolinha

Gaúcha

Margueria

Bacon, tomate em cubos,
catupiri

Cebolinha refogada
na manteiga

Charque, cebola, tempero
verde, ovos, catupiri

Manjericão, tomate em
rodelas

Portuguesa
Presunto, ovo, tomate,
azeitona, pimentão e
cebola

4 Queijos
Provolone, mussarela,
parmesão, catupiri

6 Queijos
Provolone, mussarela,
parmesão, catupiri,
chedder, gorgonzola

Brócolis

Coração

Lombo

Milho Verde

Brócolis e catupiri

Coração de frango

Chester
Chester, tomate e catupiri Espinafre

Espinafre temperado,
catupiri

Lombo cortado com
catupiri

Milho

Palmito
Mussarela, palmito com
molho de catupiri

Tomate Seco
Tomate seco, rúcula

Corn Bacon
Milho, bacon, mussarela

Bacon
Bacon, mussarela

Fricassé
Molho branco, frango

Toscana
Calabresa, cebola

Lombo c/Abacaxi
Lombo, abacaxi,
mussarela

Pizzas Doces

Banana

Chocolate Preto

Doce de banana,
mussarela, canela e
gemada

Base de chocolate e
banana

Califórnia

Chocolate Preto

Doce de leite, abacaxi,
figo, pêssego, morango,
creme de leite

Base de chocalate,
mussarela, chocolate
ao leite

Chocolate Branco

Prestígio

Leite condensado,
mussarela, chocolate
marfim

Doce de leite, mussarela,
coco, chocolate ao leite

Sabores Especiais

Camarão

Salmão

Funghi

Bacalhau

Camarão com molho
de 4 queijos

Salmão, molho
alcaparras, azeitonas

fungui ao molho branco,
iscas de filé

Bacalhau, pimentão,
azeitona, ovos

Filé ao molho de nata

Tentação

Picanha
Picanha ao molho
de cheiro verde

Filé, molho de nata

Base de chocolate,
morangos, bombom,
chocolate branco

Filé

Pepperone

Lascas de filé com
batata palha

Provolone, pepperone,
pimentão

Camarão
Camarão com molho
vermelho



Parcelamento sem juros em até 3 vezes no cartão.

Para outras formas de parcelamento, consulte condições.

FORMAS DE PAGAMENTO

Converse conosco e obtenha todas as informações 
que você precisa para realizar sua festa ou evento 
com as melhores opções!

CONTATO

atendimento@cidadealta.poa.br

eventos www.cidadealta.poa.br

Av. Prof. Oscar Pereira, 1564 - Bairro Glória - Porto Alegre/RS

Para garantir reserva de data nas locações, deve ser 
efetuado o pagamento de 30% do valor (no ato da 
reserva).

(51) 3231-9999 (diariamente, a partir das 15h)
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