
OPÇÕES COM BEBIDAS INCLUÍDAS 

Coffee 1   
Qtde por pessoa Opções Valor   

3 salgados 

Empada de frango/ Croissant queijo e presunto/ 
sfiha de queijo/ sfiha de carne/ folhado de 
palmito/ doguinho/ coxinha de frango/ risoles 
de carne/ mini pastel de queijo/ mini cachorro 
quente. 

10,00 

  

1 doce 
Cajuzinho/ tacinha mousse de maracujá/ 
tacinha mousse de limão/ dois amores/ 

beijinho/ brigadeiro/ petit four (5 por pessoa) 
  

3 bebidas 
Leite (100ml)/ café (100ml)/ suco de laranja 

natural (200ml) 
  

     

     
Coffee 2   

Qtde por pessoa Opções Valor   

5 salgados 

Empada palmito/ sanduíche de tomate seco e 
rúcula/ quiche de cebola/ quiche de legumes/ 

croissant de frango/ sfiha de frango/ folhado de 
catupiry e milho/ folhado de queijo e presunto/ 

pão de queijo/ bolinha de queijo 

23,50 

  

3 doces 

Tacinha mousse de chocolate/ tacinha chiffon 
com morango ou amora/ tacinha de brigadeiro/ 

cueca virada/ folhado doce de maçã/ carolina 
de chiffon/ bolo de fubá/ mini sonho de chiffon 

ou goiabada 
  

3 bebidas 
Leite (100ml)/ café (100ml)/ suco de laranja 

natural (200ml) 
  

     

     
Coffee 3   

Qtde por pessoa Opções Valor   

8 salgados 

Mini empada de palmito/ sanduíche de salame 
e queijo/ quiche de presunto e queijo/ croissant 

de frango/ sfiha de carne/ folhado de frango/ 
folhado de catupiry e milho/ pão de queijo/ 

bolinha de queijo/ mini wrap de queijo, 
presunto e alface 

35,00 

  



5 doces 

Tacinha mousse de maracujá ou limão/ tacinha 
de brigadeiro/ beijinho/ brigadeiro (enrolado)/ 
cueca virada/ carolina de chiffon/mini sonho de 

goiabada 
  

3 bebidas 
Leite (100ml)/ café (100ml)/ suco de laranja 

natural (200ml) 
  

   
  

     
Coffee 4 - Gold   

Qtde por pessoa Opções Valor   

8 salgados 

Sanduíche de queijo, presunto, alface e tomate/ 
sanduíche de salame e queijo/ quiche de queijo 
ou presunto e queijo/ croissant de peito de peru 
e catupiry/ folhado de frango/ folhado de peito 

de peru/ mini wrap de queijo, presunto e 
alface/ mini panqueca de carne  

65,00 

  

6 doces 

Cupcake de chocolate ou baunilha/ tacinha de 
mousse de nozes/ bombom de morango ou 
uva/ bolo de chocolate com cobertura/ mini 

casquinha de sonho de valsa, morango, amora 
ou limão/ bolo de cenoura/ quindim 

  

3 bebidas 
Leite (200ml)/ café (200ml)/ suco de laranja 

natural (400ml) 

  

     
OPÇÕES COM BEBIDAS A PARTE 

Coffee 5 

Qtde por pessoa Opções Valor 

6 salgados 

1 empadinha de frango 

9,90 

1 sfiha de carne 

1 canapé de azeitona 

1 coxinha de frango 

1 risoles de carne 

1 pão de queijo 

2 doces 
1 brigadeiro 

1 beijinho 
     

   

   
Coffee 6 

Qtde por pessoa Opções Valor 

8 salgados 1 empadinha de frango 19,00 



1 canapé de peito de peru 

1 pão de queijo 

1 bolinha de queijo 

1 bombinha de palmito 

1 folhado de queijo e presunto 

1 croissant de frango 

1 sfiha de carne 

4 doces 

1 brigadeiro 

1 beijinho 

1 morango cristal 

1 bombom de amendoim 

   

   

   
Coffee 7 

Qtde por pessoa Opções Valor 

10 salgados 

1 empadinha de palmito 

29,00 

1 empada aberta de frango 

1 canapé de atum 

1 canapé de ricota com tomate seco 

1 bombinha de salpicão 

1 mini quibe 

1 folhado de bacon 

1 sfiha de frango 

1 mini sanduíche de queijo e salame 

1 folhado de camarão 

6 doces 

1 brigadeiro 

1 beijinho 

1 olho de sogra 

1 bombom de morango 

1 trufa de chocolate 

1 mini tortinha de limão 

   

   

   
BEBIDAS 

Opções Valor por litro 

Café R$ 7,00 

Leite R$ 8,00 

Suco de laranja R$ 15,00 

Suco de manga R$ 15,00 

Suco de Uva R$ 15,00 

Suco de abacaxi R$ 15,00 

Água (copo de 300ml) R$ 2,00 

   



   
* TODAS AS OPÇÕES ACIMA SÃO REFERÊNCIAS PARA UMA PESSOA. 
• Não há mínimos para pedidos; 
• O valor para entrega varia de acordo com a distância, sendo a partir de 25,00; 
• As entregas são feitas somente na região de Curitiba; 
• Para os descartáveis o valor é de 25,00 a cada dez pessoas. Inclui pratinho, garfinho, faca, 
mexedor, copo de plástico e isopor, guardanapo e sachês de açúcar; 
• Para entregas verificar disponibilidade; 
• Os pedidos devem ser feitos com um mínimo de 48 horas de antecedência; 
• Os pagamentos podem ser realizados através de transferência/depósito, cartão de crédito ou 
débito ou em dinheiro, até o ato da entrega. 
(Os valores podem sofrer alteração sem aviso prévio) 

 


