
 

 

 

 
DELIVERY DE CONGELADOS FRESCOS E AFETIVOS  

MENU VALIDO PARA AS ENTREGAS NOS DIAS: 20/06; 27/06; 04/07; 11/07 

Quiches – embalagem de alumínio de 500g R$ 35,00 
Quiche de alho poró  

Quiche de gorgonzola, peras e nozes 

Quiche lorraine  

Quiche caprese (queijo, tomate confit, manjericão) 

 

Empadões – Embalagem de alumínio de 500g R$ 39,00 
Empadão mineiro (linguicinha no refogado afetivo, queijo de minas e catupiry) - NOVIDADE 

Empadão de 3 queijos (canastra, muçarela e catupiry) - NOVIDADE 

Empadão de camarão com alho poró e catupiry   

Empadão de frango com catupiry 

Empadão de palmito cremoso   

Empadão de bacalhau cremoso  

 

Quibes de forno – Embalagem de alumínio de 600g R$ 39,00 
Quibe de forno de carne moída  

Quibe de forno de carne moída com catupiry   

Quibe de forno vegetariano recheado com espinafre com ricota e queijo de cabra 

 

Escondidinhos gratinados – embalagem de alumínio de 600g R$ 39,00 
Escondidinho de frango defumado com batata doce  

Escondidinho de carne moída com batata  

Escondidinho de carne seca com aipim 

Escondidinho de carne assada desfiada com aipim - NOVIDADE  

Escondidinho de camarão com aipim (acréscimo de 5 reais) 

Escondidinho de bacalhau às natas (acréscimo de 5 reais) - NOVIDADE  

 

Panquecas gourmet – 4 unidades – R$ 39,00 
Carne moída com queijo e molho pomodoro - NOVIDADE 

Frango defumado com milho tostado ao molho de catupiry  

Presunto com queijo ementhal e manjericão ao molho branco 

Abobrinha com ricota cremosa, tomate confit e manjericão ao molho pomodoro 

Salmão levemente defumado, cream cheese e alho poró na manteiga de anetho e limão 

siciliano (acréscimo de 5 reais)  

Camarão cremoso (acréscimo de 5 reais)  

 

 

 

 

 



 

 

 

Sopas – porção com 600g divididos em 2 porções de 300g (acompanha 

torradas do dia artesanais) R$ 39,00 
Sopa afetiva de legumes - NOVIDADE 

Sopa de feijão com macarrão e cubinhos de bacon - NOVIDADE 

Sopa cremosa de ervilhas com linguiça artesanal  

Sopa cremosa de palmito com parmesão 

Sopa cremosa de cenoura assada com especiarias   

Sopa cremosa de cebola com cebola crocante 

Sopa cremosa de abóbora com gorgonzola 

Sopa cremosa de couve flor trufada   

Sopa cremosa de batata doce ao leite de castanha e curry (vegano) - NOVIDADE 

Caldinho de feijão amigo (vegano) 

Caldinho verde de mandioquinha 

Canja gourmet com franguinho desfiado, arroz integral, cenourinha e hortelã - NOVIDADE    

 

Massas artesanais 500g R$ 45,00 
Ravioli de mozzarela e manjericão ao molho pomodoro 

Lasanha bolognesa   

Lasanha vegetariana de berinjela (gluten free) 

Lasanha verde de abobrinhas, queijo de cabra, tomate caramelizado e molho branco 

Lasanha verde de espinafre e salmão defumado - NOVIDADE  

Gnochi de batata gratinado ao molho fonduta de queijo ementhal – NOVIDADE   

Gnochi ao molho ragout de carne italiano – NOVIDADE  

Gnochi de batata gratinado ao pomodoro  

Mac n cheese trufado (massa penne) – NOVIDADE  

Penne ao molho de gorgonzola e nozes carameladas – NOVIDADE   

 

Frango caipira 500g R$ 45,00  
Fricassê de frango tradicional 

Filé de peito de frango grelhado à caprese (tomate confit, mozzarela de bufala, 

manjericão) (4 filés) 

Filé de coxa assado ao molho dijon ao mel (3 porções)  

Filé de coxa assado na manteiga de alho e ervas (3 porções) 

Frango à Parmeggiana (3 filés)  

Frango recheado de presunto e queijo ao molho branco gratinado (2 filés) - NOVIDADE    

 

Especial veganos afetivos - 500g R$ 49,00   
Rolls de berinjela com falafel e cebola crocante 

Wok de legumes e cogumelos da estação salteados - NOVIDADE   

Moqueca de banana da terra 

Palmito assado ao pesto e tomate confit 

Bobó de palmito pupunha e shimeji  

  

 

 

 



 

 

 

Carne vermelha (500g) R$ 59,00 
Filé mignon à parmegiana (3 filés) – embalagem alumínio gratinado  

Strogonoff clássico de filé mignon  

Picadinho de filé ao molho de vinho  

Escalopes de filé mignon ao molho de cogumelos da estação (6 escalopes) 

Medalhão de filé envolto no bacon ao molho de madeira (5 medalhões)   

Lagarto redondo assado recheado com linguiça calabresa e molho ferrugem 

Fraldinha assada com molho de sálvia e bacon  

Rabada desossada em seu molho com agrião 

Bife à rolé de mignon recheado com bacon, cenoura, vagem e cebolinhas carameladas - 

NOVIDADE 

Polpetones cobertos com molho rustico de tomates e mozzarela de bufala - NOVIDADE 

Carne seca com abobora - NOVIDADE 

Barriga de porco assada à mineira - NOVIDADE  

 

Pescados (500g) R$ 59,00   
Salmão grelhado – opções de molhos a escolher (4 filés) – NOVIDADE      

Maracujá 

manteiga noisette com alcaparras e amêndoas 

emulsão de anetho e limão siciliano 

  

Truta grelhada na manteiga – opções de molhos a escolher (2 trutas) - NOVIDADE 

camarão da vovó 

manteiga de passas brancas com amêndoas 

tomate confitado com alcaparras  

 

Moqueca suave de pescado do dia com camarões (5 filés) 

Bobozinho de camarão com mandioquinha  

Bacalhoada (bacalhau + batatas + cebola + pimentões + alho assado, azeite) - NOVIDADE 

 

 Acompanhamentos (500g) R$ 35,00  
Arroz branco refogado 

Arroz à grega (cenoura, ervilha, milho, bacon, passas, salsinha) - NOVIDADE 

Arroz de coco  

Arroz de amêndoas  

Arroz de lentilhas 

Arroz Piamontese – arroz e creme separados  

Arroz integral  

Couve flor gratinado – embalagem de alumínio gratinado   

Ratatuille gratinado – embalagem de alumínio gratinado 

Batata gratinada – embalagem de alumínio gratinado 

Batata roesti a escolher – 4 unidades - NOVIDADE 

Queijo 

 Queijo com bacon  

 

 

 



 

 

 

Creme de espinafre  

Creme de milho verde 

Purê de batata tradicional  

Purê de batata trufada 

Purê de mandioquinha  

Purê de abobora   

Purê de banana da terra - NOVIDADE  

Farofinha panko com manteiga de ervas   

Farofinha de bacon  

   Feijoadinha (feijão preto refogado com carnes picadinhas de feijoada) 

Feijão branco com linguiça mineira e lombo suíno 

Feijão vermelho refogado no alho (vegano) 

Feijão preto refogado no alho (vegano)  

Panaché de legumes do dia  

 

Congelados Para lanchar R$ 59,00  
Kit acarajé – 10 mini acarajé + vatapá com camarão + molho de pimenta - NOVIDADE  

Mini hot-dog gratinado - 10 unidades  

Mini Pastéis de feira – 30 unid (10 camarão/10 queijo/10 carne com queijo) - NOVIDADE 

Empadinhas – 30 unid (10 queijo/ 10 frango/ 10 palmito) – NOVIDADE  

Bolinho de feijoada (para fritar) - 50 unidades  

Dadinho de tapioca com melaço de cana (para fritar ou forno) - 50 unidades  

Coxinhas de frango com molho fondue de catupiry (para fritar) - 50 unidades 

Croquete de barriga de porco ao molho de abacaxi – 50 unidades 

Croquete de carne assada com molho de mostarda preta – 50 unidades - NOVIDADE  

Rissole de fubá com rabada (para fritar) - 50 unidades 

Rissole de camarão (para fritar) – 50 unidades 

 

Para adoçar R$ 59,00 – ESPECIAL SÃO JOÃO 
Canjica (cremosa feita com leite condensado e coco – farinha de paçoca à parte) 1kg  

Arroz doce cremoso – 1 kg  

Bolo cremoso de milho verde (Imperdível) 

Bolo de paçoca com doce de leite  

Pudim de leite condensado  

Pudim de pé de moleque   

Cuscuz de tapioca com coco e leite condensado    

Quindão   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATENÇÃO: INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

Caso tenha alguma restrição alimentar, favor informar, podemos disponibilizar 

seu prato de forma especial. 
SOBRE O CONGELAMENTO:  

 Nossos pratos são preparados durante a semana da entrega, sendo que os pratos de 

pescados e carnes são preparados na véspera da entrega, garantindo assim congelados 

frescos e seguros. 

 Pratos congelados em ultra congelador 100% seguro  

 Todos os pratos são pesados na montagem, antes do congelamento, isso quer dizer que o 

peso depois de congelado pode diminuir um pouco, mas ele volta ao peso original no 

descongelamento. 

 Todas as embalagens de alumínio são somente para aquecer no forno, as embalagens 

brancas de plástico são para micro-ondas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE OS PEDIDOS: 

 Pedidos serão aceitos sempre de segunda a quarta feira (até as 18h) pelos telefones 

indicados abaixo  

 Estamos operando com um efetivo muito pequeno, portanto temos limite de produção 

semanal, aceitaremos pedidos até esgotar nossa capacidade de produção. 

 Alguns pratos podem esgotar antes da quarta feira, planeje seu pedido com antecedência 

 O pagamento deve ser feito via deposito ou via pag seguro antecipadamente. O pedido é 

feito, digitalizado, enviado para conferencia e pagamento. Favor enviar o comprovante 

 

SOBRE AS ENTREGAS:  

 Pedimos por favor pedido mínimo de R$ 200,00 para entregas, não estamos cobrando taxa 

de entrega porque entendemos que esse momento é difícil para todos. (área de entrega: 

grande tijuca, zona sul, centro, barra, recreio) 

 Os pedidos com valores inferiores a R$ 200,00 podem ser retirados aqui na nossa sede (Alto 

da boa vista)  

 Para os prédios com porteiros, favor orienta-los a receber o seu pacote e colocar no 

elevador. Estamos num momento de pandemia e precisamos garantir a sua segurança e a 

nossa também, portanto as entregas devem ser feitas com o mínimo contato possível. 

 Para os prédios sem porteiros, pedimos que o cliente desça com máscara e luva para 

receber seu pacote.  

 Para casas residenciais, entregaremos na porta, também com mínimo contato físico e quem 

for receber, por favor estejam com máscara e luva. 

 Entregas serão feitas SOMENTE AOS SABADOS DENTRO DO HORÁRIO COMERCIAL, não temos 

como dizer um horário preciso, então tenha sempre alguém em casa para receber   

 Estamos oferecendo desconto de R$ 1,00 por cada embalagem plástica com tampa 

devolvida na entrega seguinte  

 

Agradecemos imensamente sua preferência e carinho!  

Tel fixo 32174214 / Tassiana 965338338 / Ana 983209944 

Bia 980871313 / Juliana 970205315 


