
PRODUTOS POR ENCOMENDA
TELEFONES (35) 3622 0392 - (35) 8863 6009 (WhatsApp)

por favor consulte nosso valores por um dos nossos contatos 
telefone, Whatsapp, inbox do Facebook

SALGADOS

imagens ilustrativas

SALGADOS ASSADOS
cento

empadinha de frango
empadinha de palmito

enroladinho de salsicha
esfira de carne
esfira de frango

pastel assado de frango
pastel assado de bacalhau

mini quiche de queijo com bacon
mini quiche de queijo com alho poró

PASTEL DE MILHO
cento

carne
queijo

calabresa com queijo

SALGADOS FRITOS mini
cento

coxinha de frango
risoles de carne
risoles de pizza

risoles de queijo e milho
quibe

bolinha de queijo
bolinha de queijo com azeitona
mini churrus de doce de leite

SANDUÍCHE DE METRO R$/kg 
média de 1,4 kg por unidade

(baguete de 65 centímetros, pode ser fatiada 
com uma média de 20 fatias por unidade)

ATUM
creme de atum com azeitonas, queijo mussarela, 

alface e tomate

PEITO DE PERU
peito de peru com creme de ricota, 

rúcula e cebola roxa

PRESUNTO
presunto, salame italiano, queijo mussarela, 

maionese de ervas, alface e tomate

QUATRO QUEIJOS
catupiry, queijo prato, mussarela, provolone, 

alface e tomate

TOMATE SECO
creme de ricota, queijo parmesão, tomate seco, rúcula, 

queijo mussarela e azeitonas fatiadas

TORTAS SALGADAS (EMPADÃO)
média de 1,2 kg por unidade

Frango 
Frango Com Palmito 
Frango Com Catupiry 

Palmito 
Bacalhau 
Camarão 

QUICHE FRANCESA
média de 1,2 kg por unidade 

Brócolis Com Alho
Cebola Caramelizada

Lorraine (bacon)
Marguerita (Tomate Grape E Manjericão)

Milho, Bacon E Páprica Defumada
Peito De Peru Com Alho Poró
Palmito (com Massa Integral)
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BOLOS E DOCES

BOLO SIMPLES 
(forma de buraco) 

laranja com calda 
tangerina com cachaça 

chocolate com brigadeiro 
cenoura com chocolate 

iogurte 
nozes 

fubá com  goiabada (recheio e cobertura) 
limão

limão com cobertura 

Consulte outras opções de sabores!

CHEESECAKE

Cheesecake de Frutas Vermelhas 

base de bolacha, 
com uma camada de cheesecake de baunilha, 

coberta com geléia de frutas vermelhas.

Cheesecake de Cappuccino 

base de bolacha, 
com uma camada de cheesecake de chocolate e outra de café, 

coberta com ganache de chocolate e grãos de café.

RED VELVET

massa vermelha sabor baunilha, 
cobertura e duas camadas de recheio preparado 

à base de cream cheese,  
decorado com morangos e cerejas

BOLO MATCHÁ 

massa de chá verde, cobertura 
e duas camadas de recheio 

preparado à base de cream cheese, 
chocolate branco e limão

PUDIM DE LEITE CONDENSADO 
GRANDE

média de 1 kg por unidade

MANJAR DE COCO DIET 
PEQUENO

Com calda de ameixa preta

Com calda de frutas vermelhas

DOCINHOS

Brigadeiro ao leite
Brigadeiro meio amargo

Brigadeiro ao leite com mini confeti
Brigadeiro dois amores (preto e branco)

Brigadeiro de nozes
Brigadeiro de leite ninho com Nutella

Brigadeiro de churros
Brigadeiro de limão

Brigadeiro de paçoca
Brigadeiro de morango (bicho de pé)

MACARON 

Encomenda mínima 
6 unidades de cada sabor

RECHEIOS
Frutas vermelhas, maracujá, 

chocolate, limão, 
chocolate branco.
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TORTAS DOCES

 
MASSA BRANCA

Bem Casado 

massa branca, recheio de doce de leite, 
cobertura de calda de limão e açúcar de confeiteiro.

Abacaxi com Coco 

massa branca, recheio de creme de baunilha com abacaxi, 
cobertura de creme de baunilha e coco ralado.

Leite Ninho Gelado 

massa branca, creme de leite ninho, 
coberto com calda de leite ninho e leite ninho em pó.

Rocambole de Limão 

massa branca, recheio de creme de limão, 
cobertura de açúcar de confeiteiro e raspas de limão

Nozes 

massa de nozes, recheio e cobertura
 de brigadeiro de nozes, 

confeito de nozes trituradas.

MASSA CHOCOLATE / NUTELLA

Trovão 

massa de chocolate amargo com calda de cereja, 
recheio e cobertura de brigadeiro ao leite, 

confeitos de granulado belga ao leite e amargo 
e cerejas com cabinho.

Torta de Leite Ninho com Nutella 

base de bolacha, Nutella e creme de leite ninho

Torta de Chocolate com Limão 
 

base de bolacha, 
ganache de chocolate e creme de limão

Torta Três Chocolates 
 

base fina de bolo de chocolate, 
três camadas de mousse de chocolate 

(meio amargo, ao leite e branco)

Cestas para presente:

Cesta de vime com enfeite 
Cesta de papel com enfeite 

DICAS

Quanto devo comprar por pessoa?
Bolos e tortas – em média 100 a 120 gramas 

Docinhos – em média 4 unidades 
Salgadinhos – em média 10 unidades

OBSERVAÇÕES:

12/12/18
Valores expressos em reais. 

Os preços podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Ÿ salgados mini para consumo na loja terão 
acréscimo de 15% no valor, referente à taxa de 
serviço;

Ÿ bebidas especiais trazidas para consumo terão 
cobrança de 15% do valor de uma bebida similar 
da loja, referente à taxa de serviço;

Ÿ encomendas devem ser feitas com um mínimo de 
24 horas de antecedência.

Ÿ reservas para eventos deverão ter consumo de 
100% dos produtos da loja. Casos especiais, 
conversar com a Érica;


