
"Cestas e mimos para presentear
e encantar" 

 

*MIMO AFETIVO PARA PRESENTEAR 
  R$ 160,00 + tx entrega 
  (Na sacola decorada com fita de cetim) 
  Seleção de biscoitinhos amanteigados 
  Seleção de mix de chocolates  
  (brownie, brigadeiro, trufas, barrinha) 
  1 Bolinho vulcão médio (consulte sabores) 

 *MINI CAFÉ DA MANHÃ 
  R$ 190,00 + tx entrega 
  (Na sacola decorada com fita de cetim) 
  1 Baguete 
  1 Porção de pão de queijo 
  Presunto cozido e queijo ementhal 
  1 geléia artesanal
  1 manteiga 
  1 Bolinho vulcão do dia (consulte sabores)
  1 Suco do dia (consulte sabores)  
                            



 

 *CESTA DE CAFÉ DA MANHÃ CLASSIC 
  R$ 260,00 + tx entrega 
  (Cesta decorada com flores e laço) 
  1 Croissant 
  1 Baguete 
  1 Porção de pão de queijo 
  1 Waffles 
  1 Mel
  1 Geléia artesanal
  1 Manteiga  
  1 Cream cheese trufado 
  Presunto cozido e queijo ementhal  
  1 Salada de frutas
  1 Iogurte grego 
  Granola artesanal  
  1 Bolinho vulcão do dia (consulte sabores)
  1 Brownie 
  1 Seleção de Biscoitinhos amanteigados
  1 Suco do dia (consulte sabores) 
 
 *CESTA HAPPY HOUR 
 R$ 290,00 + tx entrega
 (cesta decorada com flores e laço cetim) 
 Mix de pastinhas (100g cada) – boursin alho e
ervas, homus tahine, caponata, salmão
defumado, gorgonzola, tomate confit)
 1 mini tábua mista de queijos e frios 
 1 vidro de amanteigado de grana padano 
 Torradas, pizza branca, pão rústico 
 1 garrafinha de baby chandon 



 

 *CESTA TEEN 
  R$ 290,00 + tx entrega 
  (Cesta decorada com bolas e laço) 
  1 Porção de pão de queijo 
  1 Folhado de presunto e queijo  
  1 Porção de panquecas americanas   
  Toppings para panquecas: Nutella, mel,  
 banana, morangos
  Mix de docinhos (brigadeiro tradicional, 
 brigadeiro ninho, casadinho, brigadeiro ball)  
  Cookies 
  1 Brownie  
  1 Bolo vulcão de brigadeiro 
  1 Suco a escolher (laranja, uva, morango)
  1 Achocolatado cremoso 

*CAIXA ESPECIAL PARABÉNS 
 R$ 390,00 + tx entrega 
(Box lindamente decorada + mini buque de flores
+ balões coloridos) 
 1 Bolo de aniversário de 15cm semi Naked
espatulado (brigadeiro/ red velvet / nozes com
doce de leite) 
 30 Docinhos (6 Brigadeiros/ 6 Casadinhos / 6
Brigadeiro ninho/ 6 Brigadeiro rosa/ 6 Beijinhos
de coco)
 Guloseimas sortidas 
 Bolas de aniversário coloridas 



  *CESTA DE CAFÉ DA MANHA PREMIUM 
  R$ 320,00 + tx entrega 
(Cesta lindamente decorada + pequeno buque
de flores) 
*3 pães a escolher  ( Baguete/ Australiano/
Multigrãos/ Ciabatta/   Croissant /Pães de
queijo (porção com 6) / Torrada Petrópolis) 
*1 especial a escolher  (Waffles/ Sonho/ Folhado
de chocolate/ Rabanada de doce de leite/ Pão
de coco com leite condensado) 
*1 geleia artesanal (Morango/ Frutas vermelhas/
Framboesa/ Damasco/ Figo)
*2 acompanhamentos a escolher  (Cream
cheese trufado / Mel / Nutella / Manteiga
trufada / Manteiga de ervas 
*1 patê a escolher (Atum/ Salmão def/ Peito de
peru/ Homus/ Ricota com ervas/ Tomate confit
/Caponata)
*1 bolinho vulcão a escolher (Cenoura com
chocolate/ brigadeiro/ laranja/ maracujá/
coco/ banana / milho/ formigueiro) 
*2 Queijos fatiados a escolher 
 Canastra/ Minas frescal/ Brie/ Ementhal/
Gouda/ Queijo de cabra/ Mozzarela de búfala
*2 Frios fatiados a escolher 
Presunto cozido/ Peito de peru defumado/
Blanquet de peru/ Mortadela def/ Salame 
*1 Fruta no vidro a escolher (Salada de frutas/
Mamão com mel e nuts) 



 

*1 vidro de iogurte grego + granola 
*2 Petit four a escolher: Trufas de brownie/
Financier/ Amanteigado de grana padano/
Casadinho/ Goiabinha/ Cookie
 *1 bebida a escolher: Água coco/ Mate/ Suco
açaí/ Suco laranja/ Suco abacaxi com hortelã/
Suco de morango/ Suco de manga / Suco
maracujá/ Suco uva/ Suco de frutas vermelhas/
Chocolate cremoso

 CESTA DE CAFÉ DA MANHA SOUPER 
 R$ 420,00 + tx entrega 
 (Cesta lindamente decorada + pequeno buque  
 de flores) 
*3 pães a escolher  (Baguete tradicional/
Baguete gergelim/ Australiano/ Multigrãos/
Ciabatta/ Croissant/ Pães de queijo (porção
com 6) / torradas Petrópolis/ cinamon rolls)
*2 especiais a escolher (Waffles/ Sonho/
Folhado chocolate/ Rabanada de doce de leite/
Pão coco e leite condensado/ panquecas/
tartelete de morangos) 
*1 Tapioca a escolher (Queijo e banana/ queijo
brie e damasco/ presunto e ementhal/ peito
peru e cream cheese 
*1 Folhado a escolher (Camarão/ Frango
/Palmito/ presunto e catupiry) 



  

*1 geleia artesanal a escolher
Morango/ Frutas vermelhas/ Framboesa/
Damasco/ Figo
*2 acompanhamentos a escolher  (
Cream cheese / Mel / Nutella / Manteiga
trufada / Manteiga de ervas 
*2 patês a escolher (Presunto/ Atum/ Salmão
def/ Peito de peru/ Humus tahine/ Ricota com
ervas/ Tomate confit /Caponata)
*1 bolinho vulcão a escolher (Cenoura com
chocolate/ brigadeiro/ laranja/ maracujá/
coco/ banana / milho) 
*2 Queijos fatiados a escolher (Minas da
canastra/ Minas frescal/ Brie/ Ementhal/
Gouda/ Queijo de cabra/ Mozzarela de búfala
*2 Frios fatiados a escolher (Presunto cozido/
Peito de peru defumado/ Blanquet de peru/
Mortadela defumada/ Salame 
*1 Fruta no vidro a escolher (Salada de frutas/
Mamão com mel e nuts) 
*1 iogurte grego + granola
*3 Petit four a escolher (Trufas de brownie/
Financier/ Amanteigado de grana padano/
Casadinho/ Goiabinha/ Cookie)
*2 bebidas na garrafinha (Água de coco/ Mate/
Suco açaí/ Suco laranja/ Suco  abacaxi com
hortelã/ Suco morango/ Suco manga com
gengibre/ Suco maracujá/ Suco uva/ Suco
frutas vermelhas/ Chocolate cremoso)



  BOX CAFÉ DA MANHÃ ELEGANCE 
  R$ 590,00 + tx entrega
(Box lindamente decorada + mini buque de
flores) 
*4 pães a escolher  (Baguete tradicional/
Baguete gergelim/ Australiano/ Multigrãos/
Ciabatta/ Croissant/ Pães de queijo (porção
com 8) / torradas Petrópolis/ cinamon rolls) 
*Quiche a escolher   (Alho poró/ Brie com
damasco/ Lorraine)
*Waffles
*Croque monsieur  
*Blinis com salmão defumado e sour cream   
*1  camembert folhado 
*2 tapiocas a escolher  (Peito de peru com minas
/ Presunto com ementhal/ Queijo com tomate
confit e manjericão/ romeu e julieta/ Banana
com queijo meia cura)  
*2 geleias artesanais (Morango/ Frutas
vermelhas/ Framboesa/ Damasco/ Figo)
 *3 acompanhamentos a escolher (Catupiry /
Cream cheese trufado/ Mel / Nutella /
Manteiga trufada / Manteiga de ervas)



 *3 patês a escolher (Atum/ Salmão def/ Peito
de peru/ Humus tahine/ Ricota com ervas/
Tomate confit /Caponata)
*1 bolinho vulcão a escolher (Cenoura com
chocolate/ brigadeiro/ laranja/ maracujá/ 
 coco/ Glúten free de banana) 
*Mini tábua mista com 3 Queijos e 3 frios
fatiados a escolher (Minas da canastra/ minas
frescal/ brie/ ementhal/ gouda/ queijo de
cabra/bolinhas de mozzarela 
Presunto/ Peito de peru /Blanquet de peru/
Mortadela def/ salame / parma) 
*Mini tábua de frutas fatiadas 
*Iogurte grego com granola 
*Mix de Petit four (Trufas de brownie/ Financier/
Amanteigado de grana padano/ Casadinho/
Goiabinha/ Cookie)
*Mix de pâtisserie (Mini cheesecake/ Mini apple
pie/ Choux de churros/ brigadeiro) 
*3 bebidas (Água de coco/ Mate/ 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/
Suco de frutas vermelhas/ Chocolate cremoso)



Como pedir: 
Os pedidos devem ser feitos com 48h de antecedência. 

Aceitaremos pedidos de terça a sexta das 9h às 18h,
pelo zap ou email.

 

Quando entregamos: 
Entregamos na data estabelecido pelo cliente (de

segunda a domingo) 
Horário de entrega a partir das 8h (devido ao forte
trânsito de alguns horários, trabalhamos com uma

margem de atraso de até 30 minutos). Recomendamos
sempre marcar em horários fora do pico afim de evitar

possíveis atrasos.
 

Forma de pagamento:
O pagamento pode ser feito via deposito em conta

corrente no ato da encomenda ou pelo cartão de crédito
pelo link do PAG SEGURO. Não trabalhamos com

pagamentos na entrega, somente no ato da encomenda.
 

Taxa de entrega: 
Tijuca, Grajau, Andaraí e Alto da Boa Vista R$ 20,00

Zona Sul R$ 40,00 
Itanhangá, Barra da tijuca, Recreio R$ 40,00

*Outros bairros a consultar 
 

o


