
INFORMATIVO SOBRE RESERVAS

HORÁRIOS:
Segunda a sexta: até as 20h
Sábado: até as 19h
Domingo: até as 18h

LISTAS
AAs listas devem ser entregues até 3 dias antes da data da reserva,
Com elas, os convidados têm direito a fila preferencial nos seguintes horários:
Sexta: até as 21h
Sábado: até as 20h
Domingo: até as 19h

COMUNICAÇÃO
Nossas reseNossas reservas são feitas pelo facebook do Complex, de segunda a sexta das 10h às 
18h :)

DOCES E TORTAS
Não é permitida a entrada de nenhum alimento de fora da casa
Se você quiser algum doce no seu evento, pode encomendar com até 3 dias de 
antecedência. Temos disponível: 
Torta Brownie com Nutella (R$ 110) - 16 fatias
TTorta Brownie com doce de leite (R$ 110) - 16 fatias
Torta Oreo (R$ 110) - 14 fatias
Cento de docinhos - brigadeiro e branquinho (R$ 120)

MENORES
A entrada de menores de idade é liberada até as 18h. Após o horário, só entram com 
acompanhamento dos pais ou responsáveis.

CHIMARRÃO
Nos Nos finais de semana não é permitida a entrada de chimarrão na casa, mas, caso 
você venha com o seu, podemos guardar enquanto curte com a galera!

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
O funcionamento da casa é das 10h até meia noite, todos os dias!

DECORAÇÕES
Em ambientes comuns, é permitido apenas dois balões grandes, daqueles de número, 
letra ou qualquer outro :)

CCARDÁPIO
Nosso cardápio conta com comida mexicana do Pueblo, sushi e poke do Let’s Roll, 
cafeteria e lanches do Lemonade, parrilla, pratos feitos e opções de hambúrguer, 
entre outros pratos e petiscos do Complex.
Se quiser saber mais, solicite o cardápio inteiro :)
Vem em um grupo grande e quer fazer um pedido com antecedência? Peça as 
nossas opções de pacote!

EEVENTOS
Em dias com eventos, consultar disponibilidade e horário especiais de reservas :)

CAMISAS DE TIME:
Só serão liberadas camisas de time em dias de jogo da Dupla Grenal contra outras 
equipes,  exceto Grenal.


