
7112 Peito de peru natalino decorado (aprox. 2kg) 
Peito de peru fatiado, farofa, frutas secas, molho à parte.  235,00

7113 Tender caramelizado decorado com fios de ovos (aprox. 1,3kg) 
Tender fatiado, fios de ovos e cerejas.     185,00

7114 Bacalhau com natas / kg 
Bacalhau desfiado, batata, cebola e creme de leite.   129,00

7115 Lombinho suíno decorado     198,00

7116 Arroz de pato / kg      129,00

7528 Camarões ao creme de moranga / kg 
Camarões com abóbora      129,00

7123 Pernil recheado com farofa de legumes acompanhado 
de batatas sauté / kg       198,00

7117 Medalhões de mignon ao molho madeira / kg   129,00
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7530 Arroz com passas e castanhas de caju / kg   59,00

7531 Arroz com lentilhas / kg      49,00

7568 Farofa natalina / kg 
Frutas cristalizadas, passas e castanha portuguesa.   59,00

7119 Salada de bacalhau e grão de bico / kg
Azeitonas pretas, cebola, pimentão vermelho e azeite.   99,00

7118 Salada Waldorf / kg 
Frango defumado, passas, nozes, aipo, maçã e creme de leite.  99,00

7532 Salada de quinoa com camarão / kg    99,00

7533 Salada Caprese miniaturas / kg 
Tomate cereja, mussareline de búfala, manjericão e azeite.  90,00

7149 Tomates recheados com maionese de camarão / kg  90,00                                                                                                                                            

Acompanhamentos

Saladas
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Quiches etc
0347 Empadão de camarão      109,00

0346 Empadão de frango      89,00

7534 Empadão de palmito      99,00

0345 Quiche de bacalhau      109,00

7124 Quiche de queijo com presunto     89,00

7526 Quiche de alho poró      89,00

7513 Quiche lorraine - bacon e queijo    89,00
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Sobremesas
0411 Torta de limão/banana   120,00

0410 Torta alemã    120,00

7837 Cheesecake de goiabada   120,00

0416 Torta brigadeiro    130,00

7100 Pastel de belém    6,00

1130 Rabanada - unidade   4,20
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Reserve  já!
Os pedidos serão aceitos 

somente até 15 de dezembro.
Reservas pelos telefones:

3322 0966 e 2422 8112
Forma de pagamento: 

50% no pedido, 50% na entrega.*

Damos preferência para quem retirar o pedido 
na padaria para evitar atrasos.

Taxa de entrega em São Conrado: R$ 30,00. 
Taxa de entrega em outros bairros: R$ 50,00.

*Em caso de desistência não será devolvido o valor pago. 


