
 

Dia das Mães

J Ô S Y  B U F F E T

O NÚMERO DE PEDIDOS É LIMITADO. AGENDE LOGO O SEU.

Feito com carinho, 
da nossa família, para a sua. 

J Ô S Y  B U F F E T



Oi, sou a Jôsy.

"Está chegando uma data super especial
para todas as famílias, preparei kits de café
da manhã para você presentear quem ama. 
Espero que goste, tudo aqui é feito com
muito amor, da minha família, para a sua."

Jôsy

Kit 1

R$ 125
+ ENTREGA

Obs: Flores não inclusa, tábua
de madeira não inclusa.

Imagem ilustrativa, os itens podem sofrer
variações.

Suco de cajá
1 Mini quiche de carne de sol
1 Croissants
Pães de queijo
Presunto de peru
Queijo Mussarela
Sanduiche natural
Iorgute tipo Grego
Granola
Biscoitinhos doce
Capuccino em pó
Salada de frutas
Biscoito bauducco
Requeijão

Caixa trapézio com:

Quero essa
Toque aqui
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Kit 2

R$ 280
+ ENTREGA

Kit 3Suco de cajá
2 Mini quiche de carne de sol
2 Croissants
Pães de queijo
Presunto de peru
Queijo Mussarela
Pão tradicional
Requeijão
Creme de avelã
Geleia
Iorgute tipo Grego
Granola
Bolo de rolo fatiado
Biscoitinhos doce
Chá Twinnings
Capuccino em pó
Salada de frutas
Waffle
Manteiga com flor de sal
Bolo recheado

Obs: Flores não inclusa, tábua
de madeira não inclusa.

R$ 170
+ ENTREGA

1 caneca
2 Mini quiches de carne de sol
1 Croissant
1 Iorgute tipo Grego
1 Suco 500ml
- pães de queijo 
- Torradinhas
- Geleia e requeijão 
- Queijo e presunto 
- Biscoitos doce 
- Salada de frutas
- 1 chá twinings
- Bolo fatiado
- Sanduíche natural

Bandeja de madeira
Tramontina com:

Imagem ilustrativa, os itens podem sofrer
variações.

Imagem ilustrativa, os itens podem sofrer
variações.

Caixa redonda com:

Quero essa
Toque aqui

Quero essa
Toque aqui
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Valores para entrega: 
Natal: 

Zona Leste: R$ 12. 
Norte: R$ 10. 
Sul: R$ 15. 
Oeste: R$ 15*

Nova Parnamirim: R$ 17*. 
São G. Amarante: R$ 15*. 
Extremoz centro: R$ 15*. 

Demais localidades, consultar disponibilidade e valores.

Consultar antecipadamente disponibilidade da rota.
*Consultar disponibilidade de entrega antecipadamente.

Horários de entrega: das 6:30h até as 10h.

Entrega

Pagamento
Aceitamos as seguintes formas de pagamento: Transferência bancaria,

pix, cartão de credito (de forma online, através de link Cielo).
No cartão de crédito é possível dividir em até 2x. 

A confirmação do pedido ocorre após a realização do pagamento e
posterior confirmação da nossa equipe.

84 3663-5857
Dúvidas? Fala conosco pelo WhatsApp abaixo, é só tocar no número:

84 99800-9264
Prefere ligar? Ligue para:

Pague com PicPay
 e receba até 

R$ 8 de cashback*

http://api.whatsapp.com/send?phone=558436635857
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Pague com PicPay e
receba até R$ 8 de

cashback.

Promoção limitada a 1 utilização por CPF por mês. 
Necessário ter o aplicativo PicPay, cartão de crédito cadastrado e/ou saldo no aplicativo.


