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Júlia e a sua festa de 15 anos

Planejada com mais de um ano de antecedência, a festa de 15 anos de Júlia Mariana tornou-se
uma noite inesquecível para ela, familiares e convidados. Aliás, ao receber o refinado convite confeccionado na Art Publish, os convidados já imaginavam a grandiosidade da boda de cristal de Julia. E assim foi. A sede campestre do Acesita Esporte Clube ficou deslumbrante com a decoração
da Matterfloris. A completa composição das ambientações também exigiu, ainda, adereços e mobiliários da Flor de Gaia e da Lua Azul Festas. A espetacular mesa de doces, um verdadeiro deslumbre para os olhos, foi assinada por Merle Oliveira e Denise Valverde, que também criou o bolo de
5 andares. Outros doces refinados foram trazidos
do eixo Rio-SP, como as chiquérrimas e coloridas
bolsinhas da Chanel. Além de deliciosas.

Júlia, os cardápios

Servindo delícias dignas de se comer de joelhos, como o afrodisíaco Quiche Tailandês, Camarão no Coco, Catavento Folhado 4 Queijos e Tomate Seco, Escondidinho Peito de Peru à
Francesa ou de Salmão e Cheedar, entre tantos outros, além de pratos quentes como Capelase de Requeijão ao Molho Bechamel, Creme de Alho-Poró com Gorgonzola, Filé de Frango
ao Sugo e o colorido Penne com Tomate Seco Regado ao Azeite, entre outros, o Buffet Mercezinha, de João Monlevade, arrancou aplausos. A carta de bebidas veio com cerveja, refri,
água, suco, energético, uísque e cachaça da boa (para os mais adultos), sem contar os coloridos e enfumaçados coquetéis de Deivisson Rodrigues e sua equipe Drinks Magic no American Bar, servidos em copos longdrinks e taças, personalizados com o brasão e o nome de
JÚlia. Mesmo com um batalhão de garçons cruzando o salão, servindo sem intervalos, a ilha
japonesa do Sato Teppan com as suas milhares de peças deliciosas da gastronomia oriental
também atraía convidados.

