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b Cestas de Presente b

* Escolha os itens para compor a sua cesta ou kit

* Entregas e retiradas: 9h às 17h

* Frete não incluso, consulte a taxa de entrega 

* Pagamento antecipado

*Formas de pagamento:

- Depósito/transferência bancária (Santander/Itaú)

- Picpay

- Pagamento na Cookeria: cartão de crédito, cartão de débito, vale refeição (ticket, alelo, sodexo, VR)



b Bebidas

Bebidas Quentes

LATTE - Espresso, leite vaporizado e fina camada de espuma |8,5

CHOCOLATE QUENTE - leite vaporizado, chocolate amargo e meio 
amargo |9

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO - blend de chocolates, leite e 
creme de leite |14 

CHÁ - Twinings |4

Bebidas Frias

SUCO INTEGRAL (maçã, uva—300ml) |9

CHÁ ORGÂNICO GELADO (300ml) |9

INFUSORES DE CAFÉ/CHÁ (infusor especial reutilizável, basta 

acrescentar água quente, esperar o tempo da infusão e colocar 

na xícara) |10



b Doces
COOKIES |6,5

COOKIE VEGANO – farinha de aveia, amêndoas, linhaça, óleo de coco, tâmaras, 
açúcar mascavo e coco |8,5

COOKIE DE CHOCOLATE ZERO AÇUCAR – chocolate diet amargo e meio 
amargo, sem adição de outros açúcares |8,5

BRIGADEIROS – chocolate meio amargo; leite ninho com recheio de brownie:

- caixinha acrílica com 1 brigadeiro |4,5

- caixa kraft com 4 brigadeiros |15              

BIG WHOOPIE - dois cookies a escolha recheados com brigadeiro, Nutella ou 
doce de leite argentino |15

FATIA DE BOLO COOKIE – bolo do dia feito de cookies com recheio |14

SEQUILHOS - tradicional ou coco |9

TORTINHA DE SANTIAGO – feito com amêndoas, açúcar, ovos, canela e 
raspinhas de limão |9

COOKIE EM FORMA DE CORAÇÃO (200g) + ESCRITA PERSONALIZADA |30



b Salgados

QUICHES DO DIA – queijos; shitake; alho poró |9

PASTEL DE FORNO DE MASSA FOLHADA– queijo com
presunto e requeijão; palmito |9

CROQUE MOUNSIEUR – inspirado no clássico
sanduiche servido em cafés franceses, feito no pão de
forma, com presunto, queijo, molho bechamel e
gratinado no forno |18



b Outros

GELÉIAS (Douceur do Céu) |28

CANECA COOKERIA (cores: cinza ou rosa) |30

VASINHO DE FLOR |20

COADOR INDIVIDUAL (coador de pano, com base de madeira) |40

CAFÉ MOÍDO ESPECIAL (Cafés de Origens – Café do Mercado) |22

VALOR DA CESTA (caixote, balão em forma de coração,

embalagem e manuseio) |45



b Sugestões

CESTA 1

• Pressca

• Vaso de flores

• 2 canecas

• Sequilhos

• Café Especial

• 6 cookies

Total R$280,00



b Sugestões

CESTA 2

• Infusor 

• Coador individual

• 2 canecas

• geleia

• Café Especial

• 6 cookies

• Caixa cartonada com 9 doces

Total R$289,00



b Sugestões

KIT

• Coador individual

• 1 caneca

• geleia

• Café Especial

• 3 cookies

Total R$139,50



b Cookies

- Baunilha com chocolate meio amargo

- Baunilha com doce de leite

- Baunilha com chocolate e nozes

- Baunilha com chocolate e snickers

- Baunilha com chocolate e M&M´s

- Coco e macadâmia

- Limão siciliano e chocolate branco

- Aveia, linhaça e canela

- Amêndoas e chocolate branco

- Triplo chocolate

- Chocolate com M&M´s

- Chocolate com laranja


