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Coffee Break



Sanduíche prensadinho (queijo e presunto)

Sanduíche prensadinho (peito de peru e queijo minas)

Patês
Patê de frango

Patê de lingüiça

Patê de picles

Patê de ricota e azeitona

Patê de ricota com tomate seco

Patê de ricota com peito de peru

Patê de frios

Patê de salame italiano

Antepasto de beringela

Patê de sardinha

Produtos sem glúten  
e sem lactose
Sanduíche no pão sem glúten* - queijo minas, peito de peru e alface

Sanduíche no pão sem glúten*- queijo, presunto e alface

Sanduíche no pão s/ glúten* e s/ lactose - patê de frango, tomate e alface

*Contém traços de glúten. 
Demais produtos sem lactose ou com traços de glúten sob consulta.

Salgados diversos
Canudinhos de frango

Canudinhos de maionese

Mini cachorro quente (salsicha cortada em 2)

Super mini cachorro quente assado

Mini croissant  de peito de peru 

Mini croissant de frango

Mini croissant de queijo e presunto

Mini croissant de salame

Mini dog americano (salsicha, catupiry, mostarda, catchup, vinagrete)

Mini empadas 

Mini enroladinho de calabresa

Mini enroladinho de carne

Mini enroladinho de frango

Mini enroladinho de salsicha

Mini enroladinho de queijo e presunto

Mini enroladinho de linguiça Blumenau

Mini enroladinho de ricota com azeitona

Mini enroladinho de ricota com peito de peru

Mini enroladinho de ricota com tomate seco 

Mini esfiha (carne / frango / calabresa / ricota com azeitona)

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

Mini pão de queijo 

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

Mini pastel folhado (frango com catupiry / carne / palmito)

Mini pastel folhado de ricota com azeitona

Mini pizza (coffee break) - sabores sortidos

Mini quiche de frango 

Mini quiche de peito de peru 

Mini quiche de queijo e presunto 

Sanduíches
Mini pão francês baguete 15g (com patê de linguiça Blumenau)

Mini pão francês baguete 15g (com queijo, presunto, alface, pepino e tomate)

Mini pão francês c/ gergelim baguete 15g (com mortadela Ceratti e queijo prato)

Mini pão francês c/ gergelim baguete 15g  (com manteiga, salame italiano, 
queijo mussarela, tomate e alface)

Mini pão de croissant bigode 15g (com patê de frango e alface)

Mini pão de sete grãos redondo 15g (com queijo quark, ricota e azeitona)

Baguete mini francês c/ fibras 15g (com patê de frango e alface)

Mini pullmann colorido - pão branco, cenoura, beterraba ou espinafre 
(com queijo, presunto, alface, pepino e tomate)

Mini pão caseiro (com creme delícia: queijo quark, salame italiano e cenoura)

Mini pão caseiro (com patê de linguiça Blumenau)

Mini pão sírio (com requeijão, peito de peru, queijo minas cenoura e alface)

Mini pão sírio (com requeijão, queijo, tomate e alface)

Sand. petiscão - redondo (com requeijão, queijo, presunto e alface)

Sand. petiscão - redondo (com patê de frango e alface)

Sanduíches especiais
Sanduíche coração - 7 cm (queijo e presunto / peito de peru)

Sanduíche redondo - 6,3 cm (peito de peru e queijo / queijo e presunto)

Salgados



Mini quiche tomate seco com ricota 

Super mini pão de queijo 

Molho para cachorro quente (salsicha, molho de tomate e chucrute) - kg

Salgadinhos fritos
Mini bolinha de queijo

Mini coxinha

Mini risolis de carne

Mini salgadinhos sortidos

Mini salsicha empanada

Mini kibe

Mini pastéis sortidos (carne / frango / palmito)

Pratos quentes
Empadão de palmito

Fricassê colorido

Pão quente de frango e queijo

Pão quente de queijo e peito de peru

Pão quente de queijo e presunto

Pastelão de carne com palmito

Pastelão de frango com palmito, catupiry e batata palha

Quiche de brócolis com palmito

Quiche de cebola, queijo e champignon

Quiche lorraine

Quiche de palmito

Quiche de tomate seco com ricota 

Pratos frios
Pão picante de frango

Pão picante de frios

Tábua de frios

Tábua de pães (sob consulta)

Torradas para canapé sem casca

Docinhos diversos
Biscoito cosme e damião - kg

Brigadeiro

Cajuzinho

Casadinho

Beijinho

Cookies - kg (60 unid)

Cookies integral - kg (86 unid)

Cookies integral c/ chocolate MA - kg (86 unid)

Cookies integral c/ chocolate MA

Espetinho de frutas - 5 tipo de frutas

Mini bananinhas

Mini bomba de chocolate

Mini bomba de creme

Mini brownie

Mini mil folhas

Mini croissant chocolate  

Mini croissant maçã  

Mini croissant goiaba  

Mini folhado triangular doce (chocolate, coco, maçã e goiabada)

Mini trouxinha doce

Mini folhado redondo de chocolate

Mini folhado redondo de frutas

Mini muffins (laranja, chocolate e banana)

Mini palmier Della Nonna 

Mini pastel de morango c/ chocolate (preto ou branco)

Mini pastel de Belém - 40g

Mini tortelete de Nutella (massa branca ou massa de chocolate)

Mini tortelete de frutas

Mini banoffee 30g

Mini strudel sortido

Morango c/ chocolate - kg 

Muffins (laranja, chocolate, banana)

Salada de frutas - kg

Salada frutas - pote 75g

Salada frutas - pote 100g

Super mini lua de mel

Super mini sonhos 

Tábua de frutas - kg

Uva c/ chocolate - kg

Especiais Della Nonna
Bolo de banana integral retangular (unidade)

Bolo de canela retangular - 24 fatias (unidade)

Bolo de cenoura retangular - 24 fatias

Bolo de cenoura integral retangular - 24 fatias

Doces



Bolo de nata retangular - 24 fatias (unidade)

Bolo de baunilha retangular - 24 fatias (unidade)

Bolo formigueiro retangular - 24 fatias (unidade)

Bolo inglês retangular - 30 fatias

Bolo de laranja retangular - 30 fatias

Bolo toalha felpuda - 24 fatias

Bolos, tortas e 
cucas sob consulta

Também temos bolos, cucas e sobremesas DIET 
(sob consulta)

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)

Iogurte (litro)

Leite quente (litro)

Leite tetrapak (litro)

Refrigerante (2 litros)

Suco natural de laranja (litro)

Suco natural de abacaxi (litro)

Suco tetrapak (litro)

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

Taxa de entrega
sob consulta

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


