
 

DOCES, FRUTAS E FRUTOS 

 

 

* (V): vegetariano / (VG): vegano / (SG): sem glúten / (SL): sem lactose. 

A quantidade a ser servida em um evento pode variar de acordo com a duração, número de convidados e 

composição do cardápio. Consulte-nos para bandejas com quantidades diferentes das sugeridas ou outras 

opções. Pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência e podem ser entregues em todo 

o Grande Rio! 

Cardápio válido a partir de 01/11/2022. 

 

O1 Tarteletes doces 

 30 mini tarteletes doces com diferentes sabores (V). Entregue em 

descartável 

                                   Sabores (escolha 1) 

► Goiaba com queijo (V) ► doce de leite com farofa de castanha (V). 

►limão (V) ► maracujá (V) ► chocolate (V) ► queijo com damasco (V)  

► queijo com calda de frutas vermelhas (V). 

Valor  

R$ 87,00  

  

O2 Mini Cakes 

 
20 mini cakes de sabores variados (V). 

                              Sabores (Escolha 1) 

► laranja (V)► limão (V) ► maracujá (V) ► chocolate (V) ►cenoura com 

chocolate (V). 

Valor  

R$60,00  

 

O3 Doce de Colher 

 20 mini doces no copinho em diferentes versões (V). Acompanham mini 

colheres descartáveis.Copinho de 40 ml. 

                              Sabores (Escolha 1) 

► chocolate ao leite (01 opção de topping a escolher) (V)► brigadeiro 

branco (V)► coco (V) ►Romeu e Julieta (creme de queijo com 

goiabada cremosa) (V)► doce de leite com farofa de amendoim (V)     

► cocada mole com raspas de coco(V)  . 

Valor  

R$90,00  

 

O4 Tijelinhas do Pomar 

 30 copinhos com cremes de frutas servidos em descartáveis transparentes 

individuais (V).  Acompanham mini colheres descartáveis.  

Copinhos de 40 ml. 

                            Sabores (Escolha 1) 

► cupuaçú (V)► graviola (V)► limão (V) ► maracujá com ameixa 

(V)►manga (V). 

Valor  

R$150,00  
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O5 Brownie de chocolate  

 

6 unidades de brownie de chocolate com cobertura de açúcar de 

confeiteiro, entregues em embalagem descartável. Podem ser aquecidos 

para melhor degustação. 

(6,5cm/un) 

                                       Valor  

                                      R$ 39,00     

  

  

O6 Brownie de chocolate com Castanha de Amazônia 

 

6 unidades de brownie de chocolate com castanha da Amazônia, com 

cobertura de castanhas em lascas, entregues em embalagem 

descartável. Podem ser aquecidos para melhor degustação. 
(6,5cm/un) 

Valor 

R$ 42,00 

  

O7 Brownie de chocolate com Café 

 6 unidades de brownie de chocolate com suave aroma de café, com 

cobertura de açúcar de confeiteiro, entregues em embalagem 

descartável. Podem ser aquecidos para melhor degustação. 

 (6,5cm/un) 

Valor 

R$ 42,00 

 

O8 Docinho Tradicional 

 50 docinhos tradicionais para festa (V). Pedido mínimo de 50un. 

Entregue em material descartável. 

Sabores (Escolha 2 ) 

► brigadeiro preto (V) ► brigadeiro branco (V) ►casadinho (V)►palha 

italiana (V) ►cajuzinho (V)►limão (V)► beijinho de coco (V) ► prestígio 

(V)► café (V). 

Valor  

R$180,00  
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O9 Docinho Especial 

 

 
50 docinhos tradicionais para festa com toques especiaisv (V). Pedido 

mínimo de 50un. Entregue em material descartável. 

                           Sabores (Escolha 2) 

► Romeu e Julieta (V)► doce de leite (opções de confeitos: castanha de 

caju, coco ou paçoca) (V)► milho verde (V) ►paçoca (V)►pé de 

moleque (V) ► brigadeiro branco com sucrilhos (V)► brigadeiro com 

paçoca ou chocoball (V)►churros (V)►olho de sogra (V).  

Valor  

R$195,00  

 

O10 Docinho TOP 

 

50 docinhos para festa com sabores e coberturas TOP (V). 

Pedido mínimo de 50un. Entregue em material descartável. 

                             Sabores (Escolha 2 ) 

► brigadeiro de Nutella (opções de confeitos: avelãs, ninho ou 

miçangas) (V) ► brigadeiro noir 70% (V) ► brigadeiro belga (V)► nozes 

(V)► amêndoas (V)► chocomenta (V)► surpresa de uva (V)  

► brigadeiro branco com pérolas crocantes (pérola, dourado, verde, 

rosa ou amarelo) (V)► cappuccino (V) ► castanha do Brasil (V) ► 

pistache (V). 

Valor  

R$260,00  

 

L1 Mix de Frutas Frescas 

 1,5kg de frutas frescas da estação com cortes especiais (SL)(V)(SG)(VG). 

Acompanhado de palitos longos. Entregue em tábua de MDF não 

retornável. 

                              Composição 

melão / kiwi / uva verde sem caroço / uva rosada sem caroço / manga / 

goiaba / morango. 

Valor  

R$ 97,00  
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L2 Frutas no Palito 

 30 palitinhos de frutas frescas em cubos, montados com ervas aromáticas 

(SL)(V)(SG)(VG). Entregue em tábua de MDF não retornável. 

                           Composição detalhada 

manga com manjericão e uva rosada / melão com hortelã e morango / 

uva verde com hortelã e tangerina. 
Valor  

R$ 84,00 
 

 

 

L3 Caldas para Frutas 

 Escolha as caldas de sua preferência. Pedido mínimo de 250g de cada 

sabor. Entregue em embalagem descartável. 

Sabores 

► calda de chocolate (V)(SG)(R$ 168,00/L) ► calda de maracujá (V) 

(SG)(VG)(SL)(R$ 95,00/L) ► calda de damasco (V)(SG)(VG)(SL) 

(R$ 128,00/L) ► calda de frutas vermelhas (V)(SG)(VG)(SL)(R$ 128,00/L). 
 

 


