*** Informações sobre entregas e pedidos via inbox. ***
*** Peça pelo whats 41 9860-8231 ***
*Queijos vegetais a base de tofu orgânico ou castanhas do pará:
Tofupiry cremoso 200ml - R$ 5,00 (orgânico)
Cheddar de tofu cremoso 200ml - R$ 6,00
Queijo cremoso NACHO picante 200ml - R$ 8,00 (tofu)
Queijo cheddar firme 300ml - R$ 16,00 (castanhas)
Queijo firme de castanhas 300ml - R$ 16,00
Queijo firme defumado 300ml - R$ 16,00 (castanhas)
*Carnes vegetais (frescas) e hamburguer (congelados):
Hamburguer de PTS defumado 10un - R$ 15,00
Hamburguer de PTS com cogumelos e palmito 6un - R$ 15,00
Linguiça vegetal 1un (gluten)- R$ 5,00 (120g)
Linguiça vegetal com pimenta e limão 1un (gluten)- R$ 6,00 (120g)
Linguiça calabresa vegetal 1un (gluten)- R$ 6,00 (120g)
Linguiça tipo pepperoni picante 1un (gluten)- R$15,00 (250g)
Salsicha (vina) vegetal 6un (gluten+PTS)- R$ 10,00
Bife vegetal 6un (gluten)- R$ 10,00
Seitan temperado pç (gluten)- R$ 24,00
*Patês a base de tofu orgânico (200ml):
Manjericão - R$ 7,00 (orgânico)
Tomate seco - R$ 8,00
Atum Vegetal (algas) - R$ 10,00
Berinjela com pimentões - R$ 8,00

*Combos para churrascos sem crueldade:
Kit churrasco para 2 pessoas - R$ 55,00
*6 Espetinhos de soja e vegetais
+Maionese de batata a base de tofu
+Farofa de milho colorida
Kit churrasco Grande (12 espetinhos + acompanhamentos grandes) - R$ 75,00
*Bolos:
Chocolate trufado com morango – R$ 55,00/kg
Frutas tropicais com leite condensado de coco – R$ 55,00/kg
Prestígio – R$ 55,00/kg
Abacaxi com creme de baunilha – R$ 55,00/kg
Bolo de sonho – R$ 55,00/kg
Floresta Negra – R$ 70,00/kg
Chocolate trufado com frutas e chantilly – R$ 70,00/kg
(Não realizamos entregas para bolos)
*Fazemos outros bolos, bolos para casamentos, doces, salgados de forma e outros
pratos sob consulta, via inbox.
*** Pedidos com no mínimo 3 dias de antecedencia. ***
Informações e pedidos via inbox.

