
 

 

 

 
 

CESTA ESPECIAL JUNINO GOURMET  

Monte sua cesta decorada 

(pedidos serão aceitos mínimo de 3 dias de antecedência) 

 

Mínimo de 10 itens  

 

Itens salgados: 
Milho verde cozidas e embaladas à vácuo, acompanha manteiga ghee e palha    

6 UNIDADES R$40,00  

 

Kit hot dog (salsicha com molho artesanal + batata palha + pão de leite + mostarda, 

ketchup e maionese) 

6 UNIDADES R$ 60,00 

  

Hot dog gratinado (coberto de maionese com mostarda dijon e queijo grana padano) 

6 UNIDADES R$ 70,00  

 

Broa com linguiça (pão de milho com linguiça mineira fininha e gratinado)  

6 UNIDADES R$ 70,00  

 

Salsichão no espeto, acompanha farofinha e molho à campanha  

6 UNIDADERS R$ 70,00 

 

Espeto de queijo de coalho, acompanha melaço de cana 

6 UNIDADES R$ 70,00      

 

Espeto de filé com bacon, acompanha farofinha panko de ervas e molho à campanha  

6 UNIDADES R$ 80,00 

 

Caldo verde (caldo de batata com couve, linguiça e bacon)  

1 LITRO R$ 80,00 

 

Caldo de vaca atolada (caldo de aipim com requeijão e carne de costela desfiada)  

1 LITRO R$ 80,00 

 

Caldo de aipim cremoso (caldo de aipim com requeijão e croutons de coalho)  

1 LITRO R$ 80,00 

 

Caldo de ervilha (caldo de ervilha com linguiça mineira)  

1 LITRO R$ 80,00 

 

 



 

 

 

Feijão tropeiro (feijão, linguiça, bacon, ovos, couve e farinha)  

1 KG R$ 100,00 

 

Baião de 2 (arroz, feijão de corda, lombo, carne seca, linguiça e queijo coalho) 

acompanha manteiga de garrafa   

1 KG R$ 120,00 

 

Carne seca acebolada com aipim frito, farofa e coalho, acompanha manteiga de garrafa     

1 KG R$ 120,00 

 

Itens doces: 
Canjica com leite condensado e paçoca   

1 LITRO R$80,00 

 

Pipoca de leite ninho    

6 sacos de 100g R$80,00 

 

Curau de milho  

6 UNIDADES 100g R$45,00 

 

 Arroz doce   

6 UNIDADES 100g R$45,00 

 

Cuscuz de tapioca com coco e leite condensado  

6 UNIDADES 100g R$45,00 

 

Bolo de aipim com coco     

6 UNIDADES 100g R$45,00 

 

Bolo de paçoca e doce de leite      

6 UNIDADES 100g R$45,00 

 

Bolo cremoso de queijo com goiabada       

6 UNIDADES 100g R$45,00 

 

Mousse de pé de moleque        

6 UNIDADES 100g R$45,00 

 

Brigadeiro de colher         

6 UNIDADES 50g R$45,00 

 

 

 

 

 

 

 


