
 

 

 

 

 

Especial Dia dos namorados  
 

 Pedidos até dia 09/06 para entrega dia 12/06 

 Cestas especiais para curtir a 2. Todas as cestas acompanham uma rosa vermelha 
colombiana.   

 Teremos um número limitado de cestas, não deixe para a ultima hora     

 Valor fixo sem cobrança de taxa de entrega nas seguintes áreas: tijuca, vila isabel, 
grajaú, zona sul, centro, barra, recreio) demais áreas, podemos enviar de motoboy 
com taxa paga pelo cliente    

 Pagamento somente transferência bancária ou cartão via pag seguro no ato do pedido   
 

Cesta de Café da manhã a 2 R$ 290,00 
2 tipos de pães a escolher (baguete/ australiano/ croissant/ broa de milho verde/ 

pão doce com leite condensado e coco) 
6 unidades de Pães de queijo recheados com catupiry (para aquecer em casa) 

2 Waffles  
1 geléia artesanal a escolher (morango/ frutas vermelhas/ damasco) 

1 mel  
1 manteiga trufada  

1 cream cheese 
2 tipos de queijos a escolher (gouda/ brie/ canastra/ ementhal/ bufala temperada) 

2 tipos de frios a escolher (presunto cozido/ peito de peru/ salame/ presunto de 
parma) 

1 bolo caseiro a escolher (cenoura com chocolate/ laranja com calda açucarada/ 
banana com granola) 

2 tapiocas a escolher (coalho com alecrim/ presunto com catupiry/ brie com 
damasco) 

1 bowl de morangos 
1 porção de trufas  

1 porção de casadinho coração (goiabinha ou doce de leite a escolher) 
2 bebidas a escolher (água de coco/ mate da casa/ suco de laranja/ suco de goiaba/ 

suco de manga com gengibre/ suco de tangerina/suco de uva) 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cesta de Fondue especial R$ 350,00  
1 garrafa de vinho tinto Orgânico Emiliana Adobe Pinot Noir 

1kg de fondue de queijo ementhal  
Toppings (batatinhas assadas, azeitonas temperadas, picles, pastrame) 

1 seleção de pães (grissinis, torradas de focaccia, ciabatta) 
500g fondue de chocolate preto / 500g fondue de chocolate branco  

Toppings (financier, brownie, morangos, kiwi, uvas, banana, waffles) 
 

Cesta Jantar Romântico R$ 450,00  
1 garrafa de vinho tinto ou branco 

Seleção de 5 duplas de canapês (blinis de camarão trufado, Puff de milho verde com 
salmão defumado brulée, shitake marinado sobre biscoitinhos de grana padano, 
rolls de parma com chèvre e figos secos, pincho de morango com grana padano e 

mel trufado) 
Pratos principais a escolher 2 opções  

      Pescados: salmão em crosta de pistache, molho de maracujá e musseline de 
mandioquinha  

Fetuccine com camarões flambados ao molho bisque  
Pochê de hadock, arroz de amêndoas e aspargos  

 
Carnes: Costeletas de cordeiro ao molho de hortelãs e especiarias, salada morna de 

batatas e maçãs assadas  
Mignon na manteiga café paris, chips de batatas artesanal e palmito assado  

 Barriga de porco braseada, purê de batata doce com castanhas, couve crocante  
 

Massas: Ravioli tricolor caprese ao molho fonduta  
Caneloni de cogumelos ao molho trufado  

Gnochi de mandioquinha ao molho de pomodoro, tomatinhos confitados e 
manjericão  

 
Sobremesas escolher 2 opções (Cheesecake de framboesa, Tortinha de chocolate 
com caramelo salgado, Mousse de nutella, crepe suzette com calda de morangos, 

Mousse de chocolate branco) 
 

Forte abraço 
 
Tassiana Lage 21 965338338 
Ana Melo 21 983209944 
Bia Torres 21 980871313     
 
    


