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TIPO 1 – CAFÉ DA MANHÃ CLASSIC  

R$ 190,00 + TX ENTREGA  
 

2 pães a escolher (baguete/ australiano/ croissant/ francês amanteigado na chapa/        pão de 

queijo porção com 6/ 2 torradas amanteigadas de pão artesano/2 torradas de pão de grãos e 

castanhas) 

 

1 geléia artesanal mini vidro a escolher (morango/ frutas vermelhas/ goiaba/ damasco) 

 

1 acompanhamento a escolher (requeijão/ cream cheese/ nutella/ manteiga/ polenguinho) 

 

1 vidro de patê a escolher (presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de peru/ humus tahine/ 

berinjela/ ricota com tomate confit e manjericão/ caponata) 

 

1 waffle com mel  

 

1 bolinho artesanal a escolher (cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela, chocolate 

com calda de brigadeiro/ laranja com calda açucarada/ maracujá/ 

 banana com granola/ coco com leite condensado/ chocolate vegano) 

  

1 porção de queijo (50g) a escolher (minas da canastra/ brie/ ementhal/ gouda/ minas frescal/ 

ricota cremosa temperada/ queijo de cabra) 

 

1 porção de frios (50g) a escolher (presunto cozido/ peito de peru defumado/          blanquet de 

peru/ mortadela defumada) 

 

1 porção de fruta a escolher (salada de frutas/ mamão papaya/ banana assada com mel e 

granola) 

 

1 porção de petit fours artesanal (100g) a escolher (trufas de brownie/ financier/ amanteigado de 

grana padano/ casadinho de doce de leite/casadinho goiabinha/ cookie) 

 

1 bebida na garrafinha de vidro a escolher (mate da casa/ suco de açaí/ suco de laranja/ suco de 

abacaxi com hortelã/ suco de morango/ suco de manga com gengibre/ 

suco de maracujá/ suco de uva/) 

 

CESTA DECORADA COM FLORES DO DIA E CARTÃO IMPRESSO DECORADO  
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TIPO 2 – CAFÉ DA MANHÃ PREMIUM  

R$ 250,00 + TX ENTREGA   
 

2 Pães a escolher (baguete/ australiano/ croissant/ francês amanteigado na chapa/        pão de 

queijo porção com 6/ 2 torradas amanteigadas de pão artesano/2 torradas de pão de grãos e 

castanhas/2 torradas de pão sem glúten) 

 

1 pão doce a escolher (broa de milho doce/ pão de coco com leite condensado/ 

 sonho de creme/ sonho de doce de leite/ pão doce tradicional com frutas e creme/ rabanada 

recheada de doce de leite) 

 

1 waffle com mel 

 

1 geléia artesanal mini vidro a escolher (morango/ frutas vermelhas/ goiaba/ damasco/ jabuticaba, 

framboesa, figo) 

 

2 acompanhamentos a escolher (requeijão/ cream cheese/ nutella/ manteiga com sal/ manteiga 

trufada/ polenguinho) 

 

1 vidro de patê a escolher (cream cheese trufado/ presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de 

peru/ humus tahine/ berinjela/ ricota com tomate confit e manjericão/ caponata) 

 

1 bolinho artesanal a escolher (cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela, chocolate 

com calda de brigadeiro/ laranja com calda açucarada/ maracujá/ 

 banana com granola/ coco com leite condensado/ chocolate vegano) 

 

2 porções de queijo (50g) a escolher (minas da canastra/ brie/ ementhal/ gouda/ minas frescal/ 

ricota cremosa temperada/ queijo de cabra/ mozzarela fresca temperada) 

 

1 porção de frios (50g) a escolher (presunto cozido/ peito de peru defumado/          blanquet de 

peru/ mortadela defumada/ salame italiano/ presunto de parma) 

 

1 tapioca a escolher (queijo com presunto/ peito de peru com minas/ coalho com banana/ brie 

com damasco) 

  

1 porção de fruta a escolher (salada de frutas/frutas fatiadas/ mamão papaya/ banana assada 

com mel e granola) 

 

Iogurte grego + 1 porção de granola   

 

1 porção de petit fours artesanal (100g) a escolher (trufas de brownie/ financier/ amanteigado de 

grana padano/ casadinho de doce de leite/casadinho goiabinha/ cookie) 

 

1 bebida na garrafinha de vidro a escolher (água de coco/ mate da casa/ suco de açaí, suco de 

laranja/ suco de abacaxi com hortelã/ suco de morango/ suco de manga com gengibre/suco de 

maracujá/ suco de uva) 

 

CESTA DECORADA COM FLORES DO DIA E CARTÃO IMPRESSO DECORADO  
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TIPO 3 – CAFÉ DA MANHÃ CASAL PREMIUM  

R$350,00 + TX ENTREGA  

 
3 pães a escolher (baguete/ australiano/ croissant/ francês amanteigado na chapa/  pão de queijo 

porção com 6/ 2 torradas amanteigadas de pão artesano/2 torradas de pão de grãos e castanhas/ 

ciabatta/ 2 torradas de pão sem glúten) 

 

1 pão doce a escolher (broa de milho doce/ pão de coco com leite condensado/ 

 sonho de creme/ sonho de doce de leite/ pão doce tradicional com frutas e creme/ rabanada 

recheada de doce de leite) 

 

2 waffles com mel 

 

1 geléia artesanal mini vidro a escolher (morango/ frutas vermelhas/ goiaba/ damasco/ jabuticaba, 

framboesa, figo) 

 

2 acompanhamentos a escolher (requeijão/ cream cheese/ nutella/ manteiga com sal/ manteiga 

trufada/ polenguinho) 

 

1 vidro de patê a escolher (cream cheese trufado/ presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de 

peru/ humus tahine/ berinjela/ ricota com tomate confit e manjericão/ caponata) 

 

1 bolinho artesanal a escolher (cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela, chocolate 

com calda de brigadeiro/ laranja com calda açucarada/ maracujá/ 

 banana com granola/ coco com leite condensado/ chocolate vegano) 

 

2 porções de queijo (50g cada) a escolher (minas da canastra/ brie/ ementhal/ gouda/ minas 

frescal/ ricota cremosa temperada/ queijo de cabra/ mozzarela fresca temperada) 

 

2 porções de frios (50g cada) a escolher (presunto cozido/ peito de peru defumado/          blanquet 

de peru/ mortadela defumada/ salame italiano/ presunto de parma/ salmão defumado) 

 

2 tapiocas a escolher (queijo com presunto/ peito de peru com minas/ coalho com banana/ brie 

com damasco) 

 

Ovos mexidos para 2 pessoas 

  

1 porção de fruta a escolher (salada de frutas/frutas fatiadas/ mamão papaya/ banana assada 

com mel e granola) 

 

2 Iogurtes gregos + 2 porções de granola   

 

2 porções de petit fours artesanal (100g cada) a escolher (trufas de brownie/ financier/ 

amanteigado de grana padano/ casadinho doce de leite/casadinho goiabinha/ cookie) 

 

2 bebidas na garrafinha de vidro a escolher (água de coco/ mate da casa/ suco de açaí, suco de 

laranja/ suco de abacaxi com hortelã/ suco de morango/ suco de manga com gengibre/ suco de 

uva/ suco de maracujá/ achocolatado cremoso/ Ovomaltine cremoso) 

 

CESTA DECORADA COM FLORES DO DIA E CARTÃO IMPRESSO DECORADO  
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TIPO 4 – CESTA JUVENIL 

 R$ 250,00 + TX ENTREGA  
 

Pão de queijo porção com 6 unidades 

 

1 sanduiche a escolher (queijo quente/ misto quente/ salada de atum/ Hot dog gratinado) 

 

1 mini pizza a escolher (calabresa/ muçarela/ marguerita/ frango com catupiry)   

 

1 folhado a escolher (frango/ presunto com queijo/ peito de peru e cream cheese) 

 

1 porção de salgadinho a escolher (6 unidades) (coxinhas de frango/ bolinha de queijo/kibe/ rissole 

de presunto e queijo) 

 

1 tapioca a escolher (queijo com presunto/ peito de peru com minas/ coalho com tomate e 

manjericão) 

 

Waffle com nutella  

 

1 Sonho a escolher (creme/ doce de leite)  

 

1 mini bolo naked a escolher (brigadeiro/ churros/ nutella/ cenoura com chocolate) 

  

Mini brownie  

 

1 tipo de docinho a escolher (porção com 4 unidades) (brigadeiro/ casadinho/  

beijinho de coco/ brigadeiro branco) 

 

Salada de frutas  

 

1 Todinho  

 

1 iogurte a escolher (dan’up morango/ chandelly chocolate/ grego)    

 

Polenguinho 2 unidades  

 

1 Bebida na garrafinha de vidro a escolher (água de coco/ mate da casa/ suco de açaí, suco de 

laranja/ suco de maracujá/ suco de uva) 

 

 

CESTA DECORADA COM FLORES DO DIA E CARTÃO IMPRESSO DECORADO  
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TIPO 5 – BRUNCH FAMILIA NA BOX DE BAMBU  

R$ 480,00 + TX ENTREGA 
 DECORADA COM FLORES DO DIA E CARTÃO IMPRESSO DECORADO 

4 pães a escolher (baguete/ australiano/ croissant/ francês amanteigado na chapa/ 8 pães de 

queijo/ 2 torradas amanteigadas de pão artesano/2 torradas de pão de grãos e castanhas/ 

ciabatta/ 2 torradas de pão sem glúten) 

 

2 pães doce a escolher (broa de milho doce/ pão de coco com leite condensado/ 

 sonho de creme/ sonho de doce de leite/ pão doce tradicional com frutas e creme/ rabanada 

recheada de doce de leite) 

 

2 waffles com mel 

 

2 geléias artesanal mini vidro a escolher (morango/ frutas vermelhas/ goiaba/ damasco/ 

jabuticaba, framboesa, figo) 

 

3 acompanhamentos a escolher (requeijão/ cream cheese/ nutella/ manteiga com sal/ manteiga 

trufada/ polenguinho) 

 

3 vidros de patê a escolher (cream cheese trufado/ presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de 

peru/ humus tahine/ berinjela/ ricota com tomate confit e manjericão/ caponata) 

 

4 porções de queijo (50g cada) a escolher (minas da canastra/ brie/ ementhal/ gouda/ minas 

frescal/ ricota cremosa temperada/ queijo de cabra/ mozzarela fresca temperada) 

 

4 porções de frios (50g cada) a escolher (presunto/ peito de peru defumado/ blanquet de peru/ 

mortadela defumada/ salame/ presunto de parma/ salmão defumado) 

 

2 tapiocas a escolher (queijo e presunto/ peito de peru e minas/ coalho e banana/ brie e damasco) 

 

1 quiche (350g) a escolher (lorraine/ alho poró/ queijo) 

 

1 empadão (350g) a escolher (camarão/ frango/ palmito) 

 

1 folhado de camembert (1 peça)  

 

Ovos mexidos para 4 pessoas 

 

2 bolinhos artesanais a escolher (cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela, chocolate 

com calda de brigadeiro/ laranja com calda açucarada/ maracujá/ 

 banana com granola/ coco com leite condensado/ chocolate vegano) 

  

1 porção grande de fruta a escolher (salada de frutas/frutas fatiadas/ mamão papaya/ banana 

assada com mel e granola)+ 2 Iogurtes gregos + 2 porções de granola 

 

2 porções de petit fours artesanal (100g cada) a escolher (trufas de brownie/ financier/ 

amanteigado de grana padano/ casadinho doce de leite/casadinho goiabinha/ cookie) 

 

2 tarteletes a escolher (morango/ nozes/ limão/ maracujá/ frutas da estação) 
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4 bebidas na garrafinha de vidro a escolher (água de coco/ mate da casa/ suco de açaí, suco de 

laranja/ suco de abacaxi com hortelã/ suco de morango/ suco de manga com gengibre/ suco de 

uva/ suco de maracujá/ achocolatado cremoso/ Ovomaltine cremoso) 

 
 

INCREMENTE SEU PRESENTE  
Balão personalizado (unidade) R$ 70,00  

Buquê com 6 rosas R$ 150,00 

Buque de flores a escolher (lírios, gérberas, girassol, flores do campo) R$ 150,00 

Orquídea R$ 190,00 

Chandon baby Brut ou Rose (baby) R$ 70,00 

Chandon brut (garrafa) R$ 100,00  

Chandon Passion (garrafa) R$ 150,00  

Língua de gato da kopenhagen R$ 50,00 

Nhá benta da kopenhagen R$ 50,00 

Caixa de Ferrero rocher (com 3 unidades) R$ 20,00 


