
"Cestas afetivas" 
  *Como pedir: 
Os pedidos devem ser feitos com mínimo de 48h de
antecedência. 
Aceitaremos pedidos 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$ 50,00 
  Itanhangá, Barra, Recreio, Jacarepaguá R$  50,00
  *Outros bairros a consultar 

Todas as cestas são decoradas com laço e
acompanham mini buquê de flores  e 

 cartão de felicitação) 



 CESTA CAFÉ DA MANHÃ CLASSIC R$ 290,00 + tx entrega 

Contém: 
 Croissant 

 Brioche de leite 

 Pães de queijo (4 unid)  

 Waffles 

 Mel

 Geléia artesanal (consultar sabores do dia) 

 Manteiga com flor de sal   

 Cream cheese trufado 

 Mini tábua com Presunto, queijo ementhal

queijo minas  canastra  

 Salada de frutas

 Iogurte grego + granola artesanal     

 Bolinho vulcão mini (consultar sabores do dia) 

 Brownie 

 Cookies 

 Amanteigados de grana padano 

 Amanteigados de canela 

 Casadinho de doce de leite 

 Suco natural (consultar sabores do dia)

                                                  



 CESTA CAFÉ DA MANHÃ PREMIUM R$390,00 + tx entrega 

Contém: 
 Croissant 
 Australiano 
 Broinha de milho 
 Pães de queijo (6 unid) 
 Mel 
 Geléia artesanal (consultar sabores do dia)
 Manteiga trufada 
 Patê de homus tahine 
 Patê de ricota com ervas
 Bolinho vulcão mini (consultar sabores do dia)  
 Mini tábua com Presunto, blanquet de peru 
 Mini tábua com brie, canastra, ementhal
 Salada de frutas 
 Iogurte grego + granola artesanal
 Waffles
 Tortinha banoffee
 Brownie 
 Cookies 
 Amanteigado de grana padano
 Amanteigado de canela 
 Casadinho de doce de leite 
 Brigadeiros 
 Suco natural (consultar sabores do dia)
 Água de coco 



CESTA CAFÉ DA MANHA SOUPER R$ 490,00 + tx entrega 
Contém:
 Croissant 
 Australiano 
 Broinha de milho
 Pães de queijo (6 unid) 
 Croque monsieur 
 Tapioca de queijo curado 
 Waffles
 Mel 
 Geléia artesanal (consultar sabores do dia)
 Manteiga trufada 
 Cream cheese 
 Patê de homus tahine 
 Patê de ricota com ervas
 Patê de caponata 
 Bolinho vulcão médio (consultar sabores do dia)
 Mini tábua com Presunto, blanquet de peru, presunto de parma  
 Mini tábua com brie, minas da canastra, ementhal, mozzarela de
bufala
 Salmão defumado 
 Salada de frutas 
 Iogurte grego + granola artesanal
 Mini Apple pie 
 Choux de churros
 Brownie 
 Cookies 
 Amanteigado de grana padano
 Amanteigado de canela 
 Brigadeiros 
 Suco natural (consultar sabores do dia)
 Água de coco
 Chocolate cremoso 



CESTA DE PIC NIC R$ 690,00 + tx entrega  
 Contém:  
 Baguete 
 Focaccia artesanal 
 Grissinis 
 Pizza branca
 Sanduichinhos artesanais 4 de cada
 (roastbeef trufado, salmão  defumado com cream cheese
 caprese)
 Mini hot-dog gratinado (4 unid) 
 Quiche de ementhal e alho poró 
 Patê de homus tahine 
 Patê de ricota com ervas
 Patê de caponata 
 Camembert folhado com geléia de damasco
 Mini tábua de salmão gravlax e sour cream 
 Mini tábua de frios    
 Mini tábua de queijos 
 Mini tábua de frutas laminadas 
 Bolinho vulcão médio (consultar sabores do dia)
 Mini Apple pie 
 Mil folhas de creme 
 Brownie 
 Cookies 
 Amanteigado de grana padano
 Amanteigado de canela 
 Brigadeiros 
 Suco natural (consultar sabores do dia)
 Água de coco
 Baby Chandon 

 
 


