
Cardápio
de cestas

Confraternização

com cestas exclusivas
para pessoas

extraordinárias!

Surpreenda-se
Cardápio

de cestas



Cardápio
de cestas

Confraternização

R$ 200,00 (Duzentos reais)

01  bandeja presente em MDF

01  licor artesanal Limoncello ou    
      Mandarinetto (300ml)

01  pote de mix de castanhas
      + frutas secas (200g)

01  bolo caseiro de amoras (200g)

01  pacote de Cantuccini (120g)

02  gingerbreads (biscoitinhos com  
      gengibre e especiarias)

04  bombons importados

Confraternização

Opção 1
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Confraternização

caixa presente em MDF com tampa

01  miniespumante Chandon

01  licor artesanal Limoncello ou  
      Mandarinetto (300ml)

01  queijo Brie ou Camembert (125g)

01  pote de geleia Queensberry (300g)

01  Bruschetta La Pastina (280g)

01  torrada Florio (100g)

01  pote de mix de castanhas
     + frutas secas (200g)

01 pacote de Cantuccini (120g)

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Opção 3

R$ 200,00 (Duzentos reais)

01   bandeja presente em MDF

01   vinho tinto (375ml)

01   pote de mix de castanhas + frutas  
       secas (200g)

01   Ficazza tradicional (375g)
 
01   Bruschetta La Pastina (280g)

01   Chocottone Bites Bauducco (107g)

03   bombons Ferrero Rocher

Opção 2
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Confraternização

R$ 200,00 (Duzentos reais)

Opção 5

01  caixa presente em MDF com tampa  

01  cerveja importada  

04  minilicores artesanais: Limoncello/ 
      Mandarinetto/Fragolino/Cherry     
      (50ml cada)  

01  Grissini Florio (120g)  

01  pasta de parmesão (90g)  

01  Caponata de berinjela (150g)  

01  Ficazza tradicional (375g)  

01  pacote de biscoitos gingerbread
      estrela (150g)  

03  bombons Ferrero Rocher  

R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais)

Opção 4

01  bandeja presente em MDF  

01  suco Natural One (300ml)  

01  sachê de Drip Coffee  
 
01  sachê de capuccino  

01  bolo caseiro de amoras (200g)  

01  pacote de biscoitos de chocolate
      com café (150g)  

01  sachê de biscoitos Milano (40g)  

01  pacote de biscoitos tipo
      cream cracker (21g)  

01  pote de geleia (180g)  

03  minilanches (embalados separadamente)  

01  saquinho de minicasadinhos (100g)  

01  barrinha de cereais  
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Confraternização

R$ 60,00 (Sessenta reais)

Opção 7

01  bandeja presente em MDF  

01  vinho tinto (375ml)  

01  pote de mix de castanhas +
      frutas secas (200g)  

01  queijo Brie ou Camembert (125g)  

01  pote de geleia (180g)  

01  caponata de abobrinha (150g)  

01  pacote de rice crackers Kalassi (100g)  

04  tortinhas gourmet (sabores variados) 

R$ 280,00 (Duzentos e oitenta  reais)

Opção 6

01  caixa cartonada  

01  cerveja long neck Heineken (330ml)  

01  Pringles (41g)  

01  Chocottone Bites Bauducco (107g)  

01  saquinho de amendoim (150g)  
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R$ 80,00 (Oitenta reais)

Opção Happy Hour Opção 8

01  caixa cartonada  

01  suco de caixinha (200ml)  

01  pacote de Cantuccini (120g) 

01  saquinho de minicasadinhos (100g)  

01  saquinho de amendoim (100g)  

01  minibolinho caseiro  

01  gingerbread (biscoitinho com gengibre
      e especiarias)

R$ 60,00 (Sessenta reais)

caixa presente em MDF com tampa  

01  cerveja long neck Heineken  
 
01  refrigerante em lata (300ml)  

01  Pringles (41g)  
 
01  saquinho de Salamito (36g)  

01  saquinho de amendoim (150g)  

01  brigadeiro de colher ou beijinho de colher  
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Segurança e higiene: todas as manipulações de 
alimentos são feitas com luvas e as embalagens são 
devidamente higienizadas.

Estoque: trabalharemos para atender a proposta com 
todos os itens escolhidos. Porém, pode haver variação 
de produto, dependendo da disponibilidade em estoque 
ou sazonalidade no momento do fechamento do pedido.

Horário de entrega: trabalhamos com agendamento 
de pedidos nos períodos: manhã e tarde. Porém, não é 
possível informar a hora exata da entrega.

Prazo para encomenda: Recomendamos que os pedidos 
sejam feitos com pelo menos 48 horas de antecedência 
ao fechamento para a entrega.

Itens exclusos: Frete para entrega a ser calculado com 
fornecimento do endereço de destino.

beescoito.alimentos beescoito

SIGAM NOSSAS REDES SOCIAIS


