
Delivery
CATÁLOGO

Pedido mínimo - R$200,00
Sem taxa de entrega para SP/SP
Pagamento através de PIX
O pedido será cofirmado após o envio do comprovante do PIX 
Os pedidos serão aceitos preferencialmente com até 02 dias de antecedência
Entregas com horário agendado previamente 
Os produtos serão entregues em embalagem descartável
Instruções de preparo e armazenamento serão enviados via WhatsApp
Os produtos são entregues prontos, basta aquecer e servir. 
Sanduíches que precisam de aquecimento não são embalados individualmente

 



Pãozinho de mandioquinha, salmão gravlax e cream cheese
Sanduichinho de falafel, folhas e molho de iogurte com zattar 
Pão de chia, mortadela, queijo prato e requeijão
Pãozinho de leite, peito de perú e cream cheese
Pãozinho integral com lâminas de legumes e chèvre
Pãozinho de pistache, tomate fresco e pesto
Sanduichinho de pasta de azeitona + pasta de cebola e tomates frescos

Mini Sanduíches embalados no celofane  - R$3,90/unidade (50gr) 
Pedidos de 16 em 16 unidades (dividido em até 02 sabores) 



Pãozinho de grãos, lombinho canadense ,alface e creme de cebola
Mini Ciabatta com salpicão de frango
Brioche, presunto, ricota cremosa e queijo prato
Pãozinho de leite com salaminho e pastinha de azeitonas
Pão de nozes, queijo brie e geléia de pimentão vermelho 
Pão integral, queijo prato, presunto, mostarda e picles
Mini australiano, búfala, parma e rúcula

Mini Sanduíches embaladinhos no celofane  - R$3,90/unidade (50gr)
Pedidos de 16 em 16 unidades (dividido em até 02 sabores) 



Sanduichinho de parmesão, berinjela tomate fresco e pesto
Sanduichinho de parmesão, berinjela empanada e tomates assados
Ciabatta de salpicão de frango
Pãozinho de aveia, falafel, sour cream e pepino fresco 
bagel de salmão gravlax e cream cheese
Bagel de peito de perú e requeijão
bagel de pastinha de cebola com presunto
Bagel de búfala com tomatinho assado 

Mini Sanduíches embaladinhos no celofane  - R$3,90/unidade (50gr)
Pedidos de 16 em 16 unidades (dividido em até 02 sabores) 



Sanduichinho de frango empanado, maionese suave de Sriracha e alface
Mini Hot Dog, relish de pepino e mostarda Dijon
Mini hot Dog com crispies de cebola e queijo americano
Sanduichinho de frango empanado ao molho leve picante búfallo e roquefort 
Sanduichinho de frango empanado e couslow
Mini cheeseburger, cebola caramelizada e cheddar
Mini cheeseburger e crispies cebola 
Mini cheeseburger com mostarda e picles
Sanduichinho de frango grelhado e desfiado , folhas, mostarda e mel 
Mini francês com calabresa e cebola crispies
Muffin ingles com ovos mexidos e bacon

Mini Sanduíches sem celofane  - R$3,90/unidade (50gr)
Pedidos de 12 em 12 unidades (dividido em até 02 sabores) 



Mini Croissant embaladinhos no celofane 
Pedidos de 16 em 16 unidades
R$4,30/unidade (60gr)

Mussarela, salaminho e requeijão
tomatinhos assados, búfala e manjericão
Tomate fresco em cubinhos, pesto e folhas
 Lombo canadense, folhas e patê de ervas
Presunto, patê de cebola e queijo prato

1.
2.
3.
4.
5.

Baby pizza

Pedidos de 24 em 24 unidades (até 02 sabores)
R$3,00/unidade 

Mussarela, tomatinhos e majericão
mussarela e parma
Frango com catupiry
tomate seco e rúcula 

1.
2.
3.
4.



CANAPÉS  - R$1,95/unidade  

brie com damasco
brie com mel
búfala com confit de tomatinho
salmão gravlax com cream cheese
búfala, parma e geléia de figo 
chèvre e amêndoas

 
caixa com 24 unidades (até 02 sabores)

palmito pupunha e cream cheese
alho negro, cream cheese e castanha
tomate seco e rúcula
roquefort com nozes
Limão siciliano com crispies de parma
alcachofra



pedidos de 24 em 24 unidades
R$2,50/unidade

THAI torradinhas de frango com pepino agridoce

Embalagem mista com lemon pepper, chia e
páprica

 

 

CROSTINIS -  300gr

R$31,00
 

pedidos de 18 em 18 unidades
R$3,90/unidade

Baby brie folhado com nuts caramelizadas



Lichia com cream cheese e pesto
pedidos de 16 em 16 unidades

R$3,90/unidade

Canudinhos salgados

 R$2,95/unidade

parma e cream cheese ao perfume de siciliano
frango defumado e nozes
roquefort com nozes

1.
2.
3.

pedidos de 30 em 30 unidades  - até 02 sabores

DADINHOS DE COALHO COM TAPIOCA E MELAÇO 

R$1,70/unidade
Pedidos de 40 em 40 unidades 



ROLINHOS DE PANQUECA 

salmão gravlax e cream cheese
frango com catupiry

ricota com confit de tomatinho
roquefort com nozes

1.
2.
3.
4.

Pedidos de 24 em 24 unidade (até 02 sabores)

R$2,30

Pedidos de 18 em 18 unidades

R$3,80/unidade

Mini Corn Dog 



Folhadinho de salsicha

R$2,30
Pedidos de 24 em 24
unidades

Rolinho vietnamita de vegetais com 
geléia de pimenta

R$1,90/unidade
Pedidos de 24 em 24
unidades

Esfihinha de carne

R$2,50/unidade
Pedidos de 25 em 25 unidades



caprese
Lorraine
Cebola caramelizada e cogumelos
brie com pêra seca

BABY QUICHE
R$2,90
pedidos de 15 em 15 unidades

BABY TORTINHAS  (07 cm de diâmetro)
R$3,40
Pedidos de 15 em 15 unidades

palmito
frango com catupiry
maçã com canela
banana com mascavo



coxinha de frango
bolinho de queijo BRIE
bolinho de queijo
croquete de shimeji e cream cheese
croquete de abóbora com carne seca
croquete de mandioquinha com calabresa
croquete de bacalhau 
croquete recheado de pupunha

Baby baked potato com  crispes de  bacon

R$1,90
Pedidos de 24 em 24
unidades

SALGADOS FRITOS
R$1,30
Pedidos de 30 em 30 unidades por
sabor



22 cm de diâmetro / 400gr
atende até 08 pessoas 

Mousse de roquefort, parma e figos frescos

R$149,00
20 cm de diâmetro / 900gr

 

Brie folhado com nuts e mel de laranjeira

R$69,00

FOCACCIA
R$65,00
20 cm de diâmetro 

 alho negro, sal grosso e azeitona 
tomatinhos, manjericão e búfala 
 cogumelos, crispes e  bacon e cebola caramelizada
nozes com roquefort

1.
2.
3.
4.



TORTAS GRANDES - R$78,00 

27cm / 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.

24 cm de diâmetro / 1k

 

RÉGUA CROSTATA -R$72,00

26 cm de comprimento / 400gr
atende até 06 pessoas

STRUDDDEL SALGADOS - R$78,00

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

1.
2.
3.
4.



15cm / 250gr
atende até 06 pessoas

 

24 cm de diâmetro / 900g
atende até 07 pessoas

QUICHES GRANDES  - 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$49,00



Caixa  de café da manhã/tarde montado na caixa- R$70,00

08 waffles triângulos
06 baby waffles
01 salada de frutas
05 panquecas amanteigadas

04 mini croissant
01 potinho de mel (50grs)
01 potinho de nutella (50grs)
01 potinho de compota de frutas vermelhas (50grs)



BABY WAFFLES COM MORANGO

R$3,90
Embalado individualmente
Pedido  de 14 em 14 unidades

PANQUEQUINHAS COM  MEL E MORANGO FRESCO 

R$49,00
Porção com 30 unidades

SALADINHA DE FRUTAS FRESCAS

R$5,50
Embalado 
Pedidos de 16 em 16 unidades



R$65,00
20 cm de diâmetro
30 mini churros recheados com doce de leite  

TÁBUA DE CHURROS  

CROSTATAS RÉGUAS - R$72,00

27 cm de comprimento
atende até 06 pessoas

 

Churros de doce de leite
Berries com creme patisserie

 

1.
2.



Brigadeiros no copinho R$3,80

chocolate com crocante
choclate com amendoas amanteigadas 
limão siciliano
amareto com castanhas
capuccino
Chocolate com nutella e ninho

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BANOFFE  
banana, doce de leite artesanal e marshmallow 

R$72,00
24 cm de diâmetro
900grs

 


