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TIPO 1 – CAFÉ DA MANHÃ CLASSIC  

Cesta decorada com flores do dia e cartão impresso decorado  

R$ 190,00 + TX ENTREGA  

 
2 pães a escolher 

Baguete tradicional/ baguete gergelim/ pão de milho/ australiano/ croissant/ francês amanteigado 

na chapa/6 pães de queijo/ 2 torradas Petrópolis / 2 torradas de pão de grãos e castanhas 
 

1 waffle com mel  
 

1 geléia artesanal mini vidro a escolher 

Morango/ frutas vermelhas/ framboesa/goiaba/ damasco / figo/ jabuticaba 
 

1 acompanhamento mini vidro a escolher  

Catupiry/ cream cheese trufado/ nutella/ manteiga trufada/ manteiga de ervas 
 

1 vidro de 100g de patê a escolher  

Presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de peru/ humus tahine/ berinjela/ cream cheese com 

azeitonas pretas/ tomate confit e manjericão/caponata italiana 
 

1 bolinho artesanal a escolher  

Cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela/ chocolate com calda de brigadeiro/ laranja 

com calda açucarada/ maracujá/ paçoca com doce de leite/ Integral de banana com granola/ 

coco com leite condensado/ chocolate vegano 
  

1 porção de 50g de queijo fatiado a escolher (1 tipo) 

Minas da canastra/ brie/ ementhal/gouda/ minas frescal/ queijo de cabra/ muçarela   
 

1 porção de 50g de frios fatiado a escolher (1 tipo) 

Presunto cozido/ peito de peru defumado/ blanquet de peru/ mortadela defumada 
 

200g de Fruta no vidro a escolher (1 tipo) 

Salada de frutas/ mamão com mel e nuts/ iogurte grego com morangos/ iogurte grego com 

banana, granola e mel   
 

100g de petit fours a escolher (1 tipo) 

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 
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TIPO 2 – CAFÉ DA MANHÃ PREMIUM  

Cesta decorada com flores do dia e cartão impresso decorado 

R$ 250,00 + TX ENTREGA   
2 pães a escolher  

Baguete tradicional/ baguete gergelim/ pão de milho/ australiano/ croissant/ francês amanteigado 

na chapa/6 pães de queijo/ 2 torradas Petrópolis / 2 torradas de pão de grãos e castanhas/ pão 

sem gluten 
 

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/ framboesa/goiaba/ damasco / figo/ jabuticaba 
 

1 acompanhamento mini vidro a escolher  

Catupiry/ cream cheese trufado/ nutella/ manteiga trufada/ manteiga de ervas 
 

1 vidro de 100g de patê a escolher  

Presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de peru/ humus tahine/ berinjela/ cream cheese com 

azeitonas pretas/ tomate confit e manjericão/caponata italiana 
 

1 bolinho artesanal a escolher  

Cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela/ chocolate com calda de brigadeiro/ laranja 

com calda açucarada/ maracujá/ paçoca com doce de leite/ Integral de banana com granola/ 

coco com leite condensado/ chocolate vegano 
 

2 porções de 50g de queijo fatiado a escolher (2 tipos) 

Minas da canastra/ brie/ ementhal/gouda/ minas frescal/ queijo de cabra / muçarela  

 

2 porções de 50g de frios fatiado a escolher (2 tipos) 

Presunto cozido/ peito de peru defumado/ blanquet de peru/ mortadela defumada/ salame 

italiano 
 

1 tapioca a escolher  

queijo com presunto/ peito de peru com minas/ canastra / coco com leite condensado/ brie com 

damasco) 
  

200g de Fruta no vidro a escolher (1 tipo) 

Salada de frutas/ mamão com mel e nuts/ iogurte grego com morangos/ iogurte grego com 

banana, granola e mel   
 

2 porções de 100g de petit fours a escolher (2 tipos) 

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 
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TIPO 3 – CAFÉ DA MANHÃ DELUXE   

Cesta decorada com flores do dia e cartão impresso 

R$290,00 + TX ENTREGA  
2 pães a escolher  

Baguete tradicional/ baguete gergelim/ pão de milho/ australiano/ croissant/ francês amanteigado 

na chapa/6 pães de queijo/ 2 torradas Petrópolis / 2 torradas de pão de grãos e castanhas/ pão 

sem gluten 
 

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/ croissant de 

chocolate  
 

1 waffle com mel 
 

1 geléia artesanal mini vidro a escolher  

Morango/ frutas vermelhas/ framboesa/goiaba/ damasco / figo/ jabuticaba 
 

2 acompanhamentos mini vidro a escolher  

Catupiry/ cream cheese trufado/ nutella/ manteiga trufada/ manteiga de ervas 
 

2 vidros de 100g de patê a escolher  

Presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de peru/ humus tahine/ berinjela/ cream cheese com 

azeitonas pretas/ tomate confit e manjericão/caponata italiana 
 

1 bolinho artesanal a escolher  

Cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela/ chocolate com calda de brigadeiro/ laranja 

com calda açucarada/ maracujá/ paçoca com doce de leite/ Integral de banana com granola/ 

coco com leite condensado/ chocolate vegano 
 

1 tartelete especial  

limão com merengue/ morango/ nozes / apple pie/ banana com nutella  
 

2 porções de 50g de queijo fatiado a escolher (2 tipos) 

Minas da canastra/ brie/ ementhal/gouda/ minas frescal/ queijo de cabra / muçarela  
 

2 porções de 50g de frios fatiado a escolher (2 tipos) 

Presunto cozido/ peito de peru defumado/ blanquet de peru/ mortadela defumada/ salame italiano/ 

presunto de parma/ salmão defumado  
 

1 tapioca a escolher  

queijo com presunto/ peito de peru com minas/ canastra / coco com leite condensado/ brie com 

damasco) 
 

1 Folhado a escolher   

Camarão/ frango com cartupiry/ palmito/ queijo com banana  
 

200g de Fruta no vidro a escolher (1 tipo) 

Salada de frutas/ mamão com mel e nuts/ iogurte grego com morangos/ iogurte grego com 

banana, granola e mel   
 

2 porções de 100g de petit fours a escolher (2 tipos) 

Trufas de brownie/ financier/ amanteigado de grana padano/ casadinho de 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 maracujá/ suco de uva/ ovomaltine 

cremoso/ chocolate cremoso 
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TIPO 4 – CAFÉ DA MANHÃ ELEGANCE   

Cesta decorada com flores do dia e cartão impresso 

R$350,00 + TX ENTREGA  
3 pães a escolher  

Baguete tradicional/ baguete gergelim/ pão de milho/ australiano/ croissant/ francês amanteigado 

na chapa/6 pães de queijo/ 2 torradas Petrópolis / 2 torradas de pão de grãos e castanhas/ pão 

sem gluten 
 

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/ croissant de 

chocolate  
 

1 waffle com mel 
 

1 geléia artesanal mini vidro a escolher  

Morango/ frutas vermelhas/ framboesa/goiaba/ damasco / figo/ jabuticaba 
 

2 acompanhamentos mini vidro a escolher  

Catupiry/ cream cheese trufado/ nutella/ manteiga trufada/ manteiga de ervas 
 

2 vidros de 100g de patê a escolher  

Presunto/ atum/ salmão defumado/ peito de peru/ humus tahine/ berinjela/ cream cheese com 

azeitonas pretas/ tomate confit e manjericão/caponata italiana 
 

1 Mini bolo de aniversário com vela a escolher    

Brigadeiro/ churros/ red velvet 
 

1 tartelete especial  

limão com merengue/ morango/ nozes / apple pie/ banana com nutella  
 

2 porções de 50g de queijo fatiado a escolher (2 tipos) 

Minas da canastra/ brie/ ementhal/gouda/ minas frescal/ queijo de cabra / muçarela  
 

2 porções de 50g de frios fatiado a escolher (2 tipos) 

Presunto cozido/ peito de peru defumado/ blanquet de peru/ mortadela defumada/ salame 

italiano/ presunto de parma/ salmão defumado  
 

1 tapioca a escolher  

queijo com presunto/ peito de peru com minas/ canastra / coco com leite condensado/ brie com 

damasco) 
 

1 Folhado a escolher   

Camarão/ frango com cartupiry/ palmito/ queijo com banana  
 

Ovos mexidos para 2 pessoas (tradicional ou trufado) 
 

200g de Fruta no vidro a escolher (2 tipos) 

Salada de frutas/ mamão com mel e nuts/ iogurte grego com morangos/ iogurte grego com 

banana, granola e mel   
 

2 porções de 100g de petit fours a escolher (2 tipos) 

Trufas de brownie/ financier/ amanteigado de grana padano/ casadinho de 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 maracujá/ suco de uva/ ovomaltine 

cremoso/ chocolate cremoso 
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TIPO 5 – FIVE O’CLOCK TEA     

CAIXA BAMBU DECORADA COM FLORES DO DIA E CARTÃO IMPRESSO  

R$ 390,00 + TX ENTREGA   
 

Tábua de minis Sanduíches (6 unidades) 

Clássico de pepino / pastrame e ricota italiana/ bufala com tomate confit 
 

Blinis com salmão (6 unidades) 

Blinis com salmão defumado e creme de anetho  
 

Folhado de brie com mel trufado  

1 peça pequena de brie na massa filo  
 

Seleção de salgados de forno (12 unidades)  

Quiche alho poró/ tortinha de camarão/ pastel de forno de palmito   
 

Pães de queijo (8 unidades)  

Recheados com catupiry  
 

Torradas Petrópolis  

4 torradas Petrópolis + mini vidro de geléia + mini vidro de cream cheese   
 

1 bolo decorado a escolher  

Limão siciliano com mirtilos/ maracujá/ banana com nutella/ carrot cake 
 

 

1 bolo decorado a escolher  

Limão siciliano com mirtilos/ maracujá/ banana com nutella/ carrot cake 
 

1 waffle com mel  
 

Frutas da estação  

Prato de frutas da estação    
 

Seleção de petit fours clássicos (2 unidades de cada) 

tarteletes de nozes/ tarteletes de frutas da estação/ brownie/ palha italiana/madalenas/ chou de 

churros/ financier/ tuiles/ amanteigados/ trufas callebaut/ cookies  
 

2 bebidas na garrafinha de vidro a escolher 

Água de coco /Mate da casa/ suco de laranja/ suco de abacaxi com hortelã/ suco de morango/ 

suco de manga com gengibre/ suco de maracujá/ suco de uva 
 

Chá inglês Twings  

2 saches de chá inglês a escolher  
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TIPO 5 – Brunch família (serve 4 pessoas)    

CAIXA BAMBU DECORADA COM FLORES DO DIA E CARTÃO IMPRESSO  

R$ 490,00 + TX ENTREGA   
Seleção de pães   

1 Baguete tradicional/ 1 focaccia artesanal/ 1 pão australiano/ pão de queijo/ torradas multigrãos    
 

Mini tábua de frios fatiados (200g)   

Salame, parma, presunto royale, peito de peru   
 

Mini tábua de queijos (200g)   

Canastra, gruyère, gouda, brie  
 

Mini tábua de salmão defumado (200g)   

Salmão defumado fatiado + Blinis + sour cream  
 

1 Burrata à provençal    

Burrata + tomates confitados + berinjelas + abobrinhas  
 

Acompanhamentos mini vidro   

Cream cheese trufado/ manteiga de ervas/ geléia artesanal do dia/ nutella  
 

2 Omeletes a escolher (acompanha saladinha de tomates com bacon e cogumelos) 

Queijo com presunto/ canastra com tomate confit e manjericão/ queijo ementhal na manteiga 

trufada  

1 quiche a escolher  

Alho poró/ gruyère com cebola caramelada/ lorraine/ caprese / brie com damasco    
 

1 empadão a escolher   

Camarão/ frango com catupiry/ palmito     
 

1 bolinho artesanal a escolher  

Cenoura com chocolate/ cuca de maçã com canela/ chocolate com calda de brigadeiro/ laranja 

com calda açucarada/ maracujá/ paçoca com doce de leite/ Integral de banana com granola/ 

coco com leite condensado/ chocolate vegano 
 

2 waffles com mel  
 

Seleção de petit fours a escolher (4 tipos) 

tarteletes de nozes/ tarteletes de frutas da estação/ brownie/ palha italiana/madalenas/ chou de 

churros/ financier/ tuiles/ amanteigados/ trufas callebaut/ cookies  
 

Frutas da estação  

Prato de frutas da estação    
 

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 maracujá/ suco de uva/ ovomaltine 

cremoso/ chocolate cremoso 

 

 

 
 


