
Delivery
CATÁLOGO

Entregas de segunda à sábado das 08h às 16h 

Pedidos com 07 dias de antecedência (sujeito a disponibilidade) 

Pedido mínimo- R$200,00

Taxa de entrega sob consulta de CEP 

Pagamento integral antecipado através PIX / TED

Pagamentos em cartão de crédito, acréscimo 4,5% no valor total da entrega 

Produtos entregues em embalagem descartável, prontos para consumo

Instruções de aquecimento e armazenamento enviados por whatsapp

Sanduíches que precisam de aquecimento não são embalados

individualmente

Fotos ilustrativas, podem sofrer alterações 



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 com pistache,  ricota cremosa, tomate fresco e pesto
pãozinho de centeio, pasta de azeitona + pasta de cebola e tomates frescos

Mini Sanduíches embalados no celofane-R$4,50/unidade (06cm/07 cm de diâmetro) 

 mínimo de 16 / múltiplos de 16 (dividido em até 02 sabores)



Pãozinho de grãos, lombinho canadense ,alface e creme de cebola
Sanduichinho com salpicão de frango
Brioche, presunto, ricota cremosa e queijo prato
Pãozinho de  centeio, salame 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
sanduichinho de frango grelhado, abacate temperadinho, tomate e sour cream  

Mini Sanduíches embaladinhos no celofane  - R$4,50/unidade (06cm/07 cm de diâmetro) 

 mínimo de 16 / múltiplos de 16   (dividido em até 02 sabores)



Pãozinho de parmesão, berinjela empanada e tomates assados
Pãozinho de parmesão, tomate seco, peito de perú, requeijão e rúcula
Sanduichinho de frango grelhadinho ao molho de mostarda e mel 
Sanduichinho com presunto, queijo prato, picles e mostarda
Sanduichinho de escarola temperadinha e requeijão
Muffin inglês com ovos mexidos e bacon
Bagel de salmão gravlax e cream cheese
Bagel de pastinha de cebola com presunto
Bagel de búfala com tomatinho assado e rúcula

Mini Sanduíches embaladinhos no celofane  - R$4,50/unidade (6cm/07 cm de diâmetro)  
 mínimo de 16 / múltiplos de 16  (dividido em até 02 sabores)



Sanduichinho de frango empanado, maionese suave de Sriracha e alface
Mini Hot Dog, relish de pepino e mostarda 
Mini hot Dog com crispies de cebola e queijo americano
Mini hot Dog, batata palha, maionese e catchup 
Sanduichinho de frango empanado ao molho leve picante Bufallo e roquefort 
Sanduichinho de frango empanado  e molho ranch  
Mini cheeseburger, cebola caramelizada e cheddar
Mini cheese salada ( queijo, alface e tomate) 
Mini cheeseburger e crispies cebola 
Mini burger, no pão black, cheddar e crispies de bacon 
Mini cheeseburger com mostarda e picles
Mini francês com calabresa, maionese e cebola crispies

Mini Sanduíches para aquecer -  sem celofane  - R$4,50/unidade (50gr)
 mínimo de 16 / múltiplos de 16  (dividido em até 02 sabores) 



CANAPÉS  - R$2,20/ unidade  (4cmx4cm)

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

 
 mínimo de 24 / múltiplos de 24   (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
brandade de bacalhau e chips 



Mini Croissant embaladinhos  
R$4,50/unidade (50gr)
mínimo de 16 / múltiplos de 16 

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
R$3,00/unidade 
mínimo de 24 / múltiplos de 24  (até 02 sabores)

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

1.
2.
3.
4.

Rolinho vietnamita de vegetais e geléia de
pimenta

R$2,50/unidade
mínimo de 24 / múltiplos de 24



R$2,50/unidade
mínimo de 24 / múltiplos de 24

THAI torradinhas de frango com pepino agridoce

 

Embalagem mista com lemon pepper, chia e
páprica
 

CROSTINIS -  300gr

R$35,00

R$3,90/unidade
mínimo de 24 / múltiplos de 24

Baby brie folhado com nuts caramelizadas



Lichia com cream cheese e pesto
 
R$3,90/unidade
mínimo de 24 / múltiplos de 24

Canudinhos salgados
R$3,30/unidade

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

1.
2.
3.

DADINHOS DE COALHO COM TAPIOCA E MELAÇO 

R$1,90/unidade
mínimo de 40 unidades 

Mínimo de 15 / múltiplos de 15 



Folhadinho de salsicha

R$2,30
 mínimo de 24 / múltiplos de 24

R$3,95/unidade
minimo de 18 unidades 

Mini Corn Dog 

 
R$3,00/cada
Mínimo de 15 unidades 

caprese
Lorraine
Brie com pêra seca
Queijo
legumes na brasa

1.
2.
3.
4.
5.

Baby quiches



Blinis 

Carpaccio, creme azedo e pesto
Bufala, tomatinho e pesto 
salmão gravlax e cream cheese  

1.
2.
3.

R$2,50/ unidade ( mínimo de 24 / múltiplos de 24)
 

Baby baked potato, creme de queijo 
e farofinha de bacon

R$2,50 unidade 
mínimo de 24 / múltiplos de 24 

MINI POKE 
salmao, arroz de sushi, abacate,
manga e pepino (95gr)

R$9,00/ unid 
minimo de 16 / múltiplos de 16 



BABY TORTINHAS  (07 cm de diâmetro)

R$4,50
mínimo de 15 / múltiplos de 15  

palmito
frango com catupiry
maçã com canela

Esfihinha de carne

R$3,00/ unidade
mínimo de 24 / múltiplos de 24 

Canapé de mini waffle, franguinho empanado  e 
molho ranch  

R$3,30 unid 

mínimo de 24 / múltiplos de 24 



coxinha de frango
bolinho de queijo BRIE
bolinho de queijo
croquete de shimeji e cream cheese

SALGADOS FRITOS
R$1,70
 Mínimo de 30 unidades  



BABY WAFFLES COM MORANGO

R$3,95
Embalado individualmente
Mínimo de 14 / múltiplos de 14 

Iogurte com mel, granola e amêndoas  

R$5,50
 Mínimo de 14 / múltiplos de 14

SALADINHA DE FRUTAS FRESCAS

R$5,50
Mínimo de 14 / múltiplos de 14 
 



Stick waffle - R$46,00
12 unidades  

Cinnamon rolls 

R$3,50
Mínimo de 24 / múltiplos de 24

Rolinhos de canela cobertos com 
cream cheese

Tradicional + 100gr de doce de leite

Chocolate + 100gr de geléia de frutas vermelhas 

Pizza + 100gr de queijo amarelo cremoso  

Stick de Maçã ao chocolate  

R$3,80
Mínimo de 12 / múltiplos de 12  



Chá de hibisco com limão 

Suco natural de laranja 

R$17,00

900ml

Chá de hibisco com limão 

Suco natural de laranja 

R$6,00

200 ml



 350gr
atende até 08 pessoas 

Mousse de roquefort, parma e figos graceados 

R$149,00
20 cm de diâmetro / 700gr

 

Brie folhado com nuts e mel 
de laranjeira

R$69,00



palmito
frango com catupiry
cogumelos 

1.
2.
3.

 

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.

 

TORTAS GRANDES - R$75,00 
24 cm de diâmetro / 900gr
 

RÉGUA CROSTATA -R$72,00



15cm / 250gr
atende até 06 pessoas

 

24 cm de diâmetro 

QUICHES GRANDES  - R$65,00

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$55,00



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

TÁBUA DE CHURROS  

CROSTATAS RÉGUAS - R$72,00
26 x 7 cm 
atende até 06 pessoas

 
Berries com creme patisserie1.

 

Baby banoffe- R$3,50
 minimo 20 unidades / múltiplos de 20 



Brigadeiros no copinho R$4,20
 Minimo se 24 / múltiplos de 24 

chocolate com crocante
choclate com amendoas amanteigadas 
limão siciliano
amareto com castanhas
capuccino

1.
2.
3.
4.
5.

BANOFFE  
banana, doce de leite artesanal e marshmallow 

R$72,00
24 cm de diâmetro
900grs

 

Tortinha de morango e creme patisserie

R$3,50
03cm de diâmetro 
Mínimo de 20/  múltiplos de 20 



Caixa de café da manhã - R$98.00

04- waffle triângulo
04- waffle triângulo de
parmesão  
06 - baby  waffle
04 - croissant
01 salada de frutas 
05 crepes amanteigados 

02- Bagel de bufala com tomate confit 

02- Bagel de salmão gravlax e cream

cheese 

50gr - doce de leite 

50gr- mel 

50gr- geléia de frutas vermelhas 


