
TABELA DE PRODUTOS
AGOSTO/2020

FIT & INTEGRAIS

Coffee Break



Sanduíches
Sand. mini pão de sete grãos redondo 15g (queijo quark, ricota e azeitona)

Sand. baguete mini francês com fibras 15g (com patê de frango e alface)

Sand. mini pão sírio (requeijão, peito de peru, queijo minas cenoura e alface)

Sand.  mini pão sírio (requeijão, queijo, tomate e alface)

Patês
Patê de ricota e azeitona

Patê de ricota com tomate seco

Patê de ricota com peito de peru

Patê de frango

Antepasto de beringela

Patê de sardinha

Salgados diversos
Mini esfiha integral (carne / frango / ricota com peito de peru)

Mini pão de queijo 

Mini pastel assado  (carne / frango / palmito / ricota com azeitona)

Mini quiche de frango 

Mini quiche de peito de peru

Mini quiche tomate seco com ricota 

Super mini pão de queijo 

Frios
Tábua de pães (sob consulta)

Torradas para canapé sem casca - kg

Doces
Cookies integral - kg (86 unid.)

Cookies integral c/ chocolate MA

Espetinho de frutas - 5 tipo de frutas

Salada de frutas - kg

Salada frutas - pote 75g

Salada frutas - pote 100g

Tábua de frutas - kg

Bolo de banana integral retangular (unidade)

Bolo de cenoura integral retangular (24 fatias)

Também temos bolos, cucas e sobremesas DIET  
e pratos com traços de glúten e sem lactose 

(sob consulta)

Salgados



Bebidas
Água mineral (1,5 litro)

Água mineral (500 ml)

Água mineral (copo)

Café com leite (litro)

Café preto (litro)

Chá quente (litro)

Chocolate quente (litro)

Leite quente (litro)

Leite tetrapak (litro)

Suco natural de laranja (litro)

Suco natural de abacaxi (litro)

Suco tetrapak (litro)

Taxa de entrega
Sob consulta.

Descartáveis
Descartáveis sob consulta

Kit descartável P  

15 sachês de açúcar
5 sachês de açúcar mascavo
5 sachês de adoçante

1 pacote de guardanapo
20 colherzinhas para café
50 copos 180ml

Kit descartável G

30 sachês de açúcar
10 sachês de açúcar mascavo
10 sachês de adoçante

1 pacote de guardanapo
40 colherzinhas para café
100 copos 180ml

PARA

20
PESSOAS

PARA

40
PESSOAS

Horário para encomendas
Orçamento: de segunda a sexta, das 7h30 às 16h.

Confirmação: 48h de antecedência.

(47) 3322.8906
  (47) 9 8497.9502

eventos@dellanonna.com.br


