
Pedido mínimo - R$200,00
Sem taxa de entrega para SP/SP
Pagamento através de TED bancário
Os pedidos serão aceitos com até 03 dias de antecedência
Entregas serão feitas entre 10h e 15h
Os produtos serão entregues em embalagem descartável
Instruções de preparo e armazenamento serão entregues juntamente
com o pedido
Os produtos são entregues prontos, basta apenas aquecer e servir. 

Delivery
CATÁLOGO



R$145,00

800 gr
25 cm de diâmetro

R$69,00

25 cm de diâmetro / 480gr
atende até 06 pessoas 

Mousse de roquefort, parma e figos frescos

Brie folhado com nuts ao mel de laranjeira



TORTAS - R$78,00 

30cm / atende até 05 pessoas

 
chèvre, parma e queijo bolinha
caprese de tomatinhos assados
Queijo bolinha aspargos e nuts
roquefort com figos secos e parma

1.
2.
3.
4.

 

palmito
frango com catupiry
cogumelos 

1.
2.
3.

 

25 cm de diâmetro / 1,200gr

 

RÉGUA CROSTATA -R$72,00

28 cm de comprimento / 690gr
atende até 06 pessoas

STRUDDDEL SALGADOS - R$85,00

Bacalhau com alho poró
Cogumelos com cebola caramelizada
Brie com pêra seca 
Salmão com aspargos

1.
2.
3.
4.



15cm / 250gr
atende até 05 pessoas

 

25 cm de diâmetro / 1,250k
atende até 07 pessoas

Quiches  - R$69,00

Lorraine
Cogumelos com cebola caramelizada
Brie com pêra seca 
Salmão com aspargos
Queijos

1.
2.
3.
4.
5.

chèvre com nozes
roquefort com figos secos
caprese
tomate seco com pesto e rúcula
alho negro 

1.
2.
3.
4.
5.

 

TERRINES - R$36,00



R$80,00
01k / 20 cm de comprimento
atende até 08-10 pessoas

CUZCUZ  PAULISTA  VEGETARIANO

R$90,00
01k / 20 cm de comprimento
atende até 08-10 pessoas

CUZCUZ  PAULISTA  CAMARÃO



 
300 gr

Embalagem mista com lemon pepper, chia e
páprica
 

R$1,90/unidade
Canapé de búfala com confit de tomatinho

CROSTINIS -  R$25,00

Canapé de salmão defumado e pimenta rosa
R$1,90/unidade



R$1,90/unidade
Canapé de chèvre com nozes

Canapé de búfala, parma e geléia de figo
R$1,80/unidade

Lichia com cream cheese e pesto
R$3,90/unidade



R$1,30/unidade
Baby baked potato

Rolinho vietnamita de vegetais com geléia de
pimenta

R$1,30/unidade

Canudinho com cram cheese ao perfume de
limão siciliano e parma

R$1,90/unidade



R$3,30/unidade

Pãozinho vegano com pasta de grão de bico e
lâminas de pepinos frescos no azeite 

Pãozinho de mandioquinha, salmão defumado e
cream cheese 

R$3,90/unidade

Mni Burgers
R$3,50/unidade

Cheeseburger
cheddar com cebola caramelizada
Paleta desfiada ao barbecue
Calabresa com catupiry 

1.
2.
3.
4.



R$3,40/unidade

Pãozinho de pistache com queijo branco e
tomates assados lentamente 

Pão australiano, parma, búfala e rúcula

R$3,90/unidade

Pãozinho de beterraba com lâminas de legumes na
 brasa e chèvre 

R$3,80/unidade



R$3,50/unidade

Mini francês com calabresa grelhada e vinagrete

Baby brie folhado com nuts ao mel de laranjeira

R$3,90/unidade

Pãozinho de chia com mortadela italiana, queijo prato e
requeijão

R$3,50/unidade



R$1,20/unidade

Croquete de shimeji recheado com cream cheese

Croquete de bacalhau

R$0,90/unidade

THAI torradinhas de frango com pepinos agridoces

R$2,50/unidade



R$3,90/unidade

Bolinho de queijo brie

Coxinha de frango  

R$0,90/unidade

Mini croissant super folhado simples 

R$1.30/unidade



1kg /R$49,00
atende até 09 pessoas

500gr / R$30,00
atende até 04pessoas

Baby batatinhas ao dill e azeite de ervas

PATÊS + CROSTINES - R$39,00

180gr de patê +  150gr de crostines crocantes
atende até 04pessoaS

 

salmão com cream cheese e dill
alho negro
chèvre com goji berry
roquefort com nozes



Salada de grãos, tâmaras e nuts ao cítrico de tahine 
R$65,00
600gr
atende até 05 pessoas 

FIOS DE OVOS -R$55,00
300gr
atende até 04 pessoas 



Queijo ao molho pomodoro
Chèvre ao molho pesto
Linguiça com queijo minas ao molho pomodoro
Brie com pêra seca ao molho de queijos
Brie com figo seco ao molho de queijos 
Cream cheese com salmão defumado ao molho de azeite de sálvia 
 Massa recheada de queijo ao molho branco com crispies de bacon e parmesão ralado      
Massa recheada de alcachofra servido ao azeite de sálvia e parmesão fresco
Massa recheada de cream cheese  e limão siciliano ao molho de nata e amêndoas
douradas na manteiga
Nhoque de batata selado ao molho pesto e castanhas (vegano)
Nhoque de batata selado ao creme de pupunha · 
Nhoque de batata selado na manteiga ao molho pomodoro e pesto de rúcula

 
500gr / à vácuo
Atende até 2 pessoas 
Aquecimento em forno ou microondas

MASSAS RECHEADAS + MOLHO  - R$89,00



25cm de diâmetro 
Atende até 08 pessoas

TÁBUA DE CHURROS  - R$65,00 

CROSTATAS RÉGUAS - R$55,00

35cm de comprimento
atende até 05 pessoas

 

Churros de doce de leite
Berries com creme patisserie

1.
2.

 



NHA BENTA GIGA - R$90,00

16cm de altura 
1,350k
atende até 20 pessoas

chocolate ao leite e marshmalow
acompanha 200 gr de bolachinhas de leite 


