NATAL 2021
LINHA DE DOCES

ÁRVORES DE COOKIES

COOKÃO TRADICIONAL

Nosso clássico e queridinho Cookão de
aveia com brigadeiro branco e tradicional
em versão especial de árvore de Natal.

GINGERBREAD

Biscoito amanteigado de gengibre e melado
de cana, com brigadeiro branco de canela
em versão especial de árvore de Natal.

RED VELVET

Biscoito tipo red velvet com brigadeiro de
cream cheese, limão siciliano e baunilha em
versão especial de árvore de Natal.

Caixa presente tampa transparente
R$96
Tamanho único 500gr (2-3 pessoas)

MINI GUIRLANDAS
RED VELVET
Caixa dfb de bolo básica

R$80

Caixa presente tampa
transparente

R$90

Tamanho único 450gr
(2 pessoas)

BROWNIE DE CACAU
COM PISTACHE
Caixa dfb de bolo básica

R$85

Caixa presente tampa
transparente

R$95

Tamanho único 450gr (2 pessoas)

MINI BOLOS
TROUXINHA DE PANO

2 pães de mel com doce de leite e 2 mini
negresco, decorados com confeito natalino de
açúcar, embrulhados em trouxinha de tecido

RS48

MINI BOLO AVULSO

Pão de mel com doce de leite ou mini negresco
decorados com confeito natalino de açúcar
embalados em saquinho de celofane com fita de
cetim

R$6,8 a unidade

TRUFAS DE BROWNIE
CAIXINHA G

2 trufas de brownie de cacau , 2 trufas de brownie
belga branco com limão siciliano e 2 trufas de
brownie belga meio amargo.
Banhadas em chocolate belga branco e meio
amargo.

R$52

CAIXINHA P

3 unidades de trufas de brownie, uma de cada
sabor

R$28

PALHA ITALIANA

Casadinho de brigadeiro branco
e tradicional

LATA P (150gr)
R$46
LATA G (300gr)
R$88

BALA WAFER DE
CHOCOLATE & MEL

Banhada no chocolate belga Belcolade ao leite,
decorada com miçangas de açúcar douradas

LATA P (150gr)
R$52
LATA G (300gr)
R$98

NATAL 2021
LINHA DE SOBREMESAS

BOLO PUDIM DE
CHOCOLATE
Bolo cremoso tipo pudim de
chocolate com frutas vermelhas e
confeitos natalinos de açúcar.
Acompanha creme inglês feito com
fava natural de baunilha

Caixa dfb básica de torta
R$230
Caixa para presente
R$250

tamanho único (12-15 pessoas)

BISCOITOS
GINGERBREAD COM
BRIGADEIRO DE
CARAMELO
Com prato de cerâmica Carol Lamaita em
caixa para presente
R$220
12 biscoitos avulsos no saquinho de
celofane com brigadeiro a parte
R$65

TORTA WAFER DE
CHOCOLATE E MEL
Camadas de biscoito wafer recheadas
de creme puxa de chocolate belga
amargo & mel.
Banhada no chocolate belga meio
amargo Belcolade.
Caixa para presente

R$170

tamanho único (12-15 pessoas)

PÃO DE MEL
NATALINO
Nosso clássico pão de mel em versão
natalina com óleo essencial de laranja
e frutas cristalizadas.
Acompanha calda de chocolate belga
Belcolade meio amargo com laranja.
Caixa dfb básica de torta

R$145

Caixa para presente

R$165

tamanho único (12-15 pessoas)

GUIRLANDA DE BROWNIE
No prato de cerâmica Carol Lamaita

R$320
tamanho único 1kg (8 pessoas)
Na caixa dfb básica de bolo*

R$155 (1kg)
R$305 (2kg)
*não temos opção de caixa para presente
nestes tamanhos

ÁRVORES DE BROWNIE
Brownie de cacau com pistache

R$90
Brownie de cacau com brigadeiro belga meio
amargo e nibs de cacau

R$85
Brownie belga branco com avelãs

R$90
Brownie belga branco com brigadeiro
tradicional e granulé

R$80
Tamanho único 600gr (3-4 pessoas)

NATAL 2021
LINHA DE SALGADOS

TORTA DE PERNIL
Acompanha compota de abacaxi
P: R$75 (2 pessoas)
M: R$150 (4 pessoas)
G: R$250 (10 pessoas)

QUICHE DE QUEIJOS
Queijo minas frescal, minas padrão e
parmesão
P: R$70 (2 pessoas)
M: R$140 (4-6 pessoas)
G: R$230 (10-12 pessoas)

CUSCUZ PAULISTA
DE LEGUMES
Clássico cuscuz paulista em versão vegetariana
feito com berinjelas, palmito, tomate, azeitona
verde, pimentão vermelho e ovos cozidos.

R$140
tamanho único 8-10 pessoas

SALADA DE GRÃOS
Arroz sete grãos, trigo, cevadinha, castanha de
caju, uva passa clara, nozes, tomate sweet
grape e soja salgada.
Temperada com limão siciliano, azeite extra
virgem e zaatar.

LENTILHA DA SORTE

Lentilhas, bacon, uva, cogumelos paris frescos,
tomilho e louro.

R$125/kg
*Recomendamos 100g por pessoa
*pedido mínimo de 500gr

TERRINE DE LEGUMES &
QUEIJO DE CABRA
Berinjela, abobrinha, tomate italiano
e azeitona roxa tipo azapa.
Acompanha molho pesto.
RS165

TERRINE DE GORGONZOLA,
FIGO E NOZES
Camadas de queijo gorgonzola e creme de
mascarpone com figo seco e nozes.
Acompanha mel para jogar por cima
R$170

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
•

Todos os pedidos devem ser feitos até o dia 18/12 com pelo menos 72hrs de antecedência da data de retirada para
salgados e 48hrs para os doces a partir do dia 6/12 (consulte disponibilidade para datas anterior)

•

Faça seu pedido através do WhatsApp 11 997758931 ou telefone 11 30620450

•

O pagamento deverá ser antecipado via link para cartão de crédito, pix ou depósito bancário com retirada mediante
apresentação do comprovante

•

As retiradas devem ser agendadas e feitas em nossa matriz de segunda a sábado das 10:00 as 18:00 na Rua Mateus
Grou,80 – Pinheiros

•

Para serviço terceirizado de entrega consulte valores e disponibilidade

