
Bem-vindos ao FOOD at 
NIGHT, o seu aplicativo para 
encontrar lanchonetes, 
padarias e  restaurantes , na 
madrugada depois da 
balada, onde você estiver 
encontre lugares legais para 
sua refeição.





Vida na 
Madrugada
O primeiro aplicativo que ajuda você, 
esteja onde estiver, a escolher um lugar 
bacana, acessível, enfim, do jeito que 
você quiser, para comer depois daquela 
festa, balada, casamento, aniversário.

Guarde os lugares visitados, nos favori-
tos e compartilhe com seus amigos.



Combinação Perfeita
Encontre os lugares que de-
sejar e convide seus amigos 
pelas redes sociais.



Indique os locais

Armazene os locais que 
gostou na aba Favoritos e 
compartilhe com seus 
amigos nas redes sociais.



Faça um teste...

Onde quer comer?
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O que é FOOD AT NIGHT?

É um  aplicativo de busca rápida por 
lugares onde fazer uma refeição rápida 
depois de sair de uma balada, festa, ou 
afins,... o usário poderá optar pela busca 
nas proximidades de onde estiver, ou de 
onde preferir ir, atraves de ícones indica-

tivos de nível de preço e cozinha (ex.: 
árabe, italiana, oriental e etc...)

A partir disso ele selecionará onde e em 
que local fará sua refeição de maneira 

clara e objetiva sem complicação.
Aplicativo de busca de pontos de refei-

ção após balada, festas e afins
Plataformas: Android, IOS, Windows 

Phone (Tablets, Smartphones)
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Casa com pratos variados da cozinha oriental, com carro-
chefe o Yakissoba Clássico. Com opções de tamanho e 
acompanhamentos. Tamanho médio: R$ 31,00.




