


3  t ipos  de  queijo

2  t ipos  de  charcutaria

Pães

Frutas  frescas  e  secas

Mix  de  castanhas

Chocolates

Geleia  caseira

Patê

$190



3  t ipos  de  queijo

2  t ipos  de  charcutaria

Pães

Frutas  frescas  e  secas

Mix  de  castanhas

Chocolates

Geleia  caseira

Patê

$207



3  t ipos  de  queijo

2  t ipos  de  charcutaria

Pães  de  fermentação  natural

Frutas  frescas  e  secas

Mix  de  castanhas

Chocolates  e  Drageados

Geleia  caseira

Patê

Chips  de  provolone

Castanhas  caramelizadas

Mini  brownie  e  Brigadeiros

$230



2  t ipos  de  queijo

2  t ipos  de  charcutaria

laranja  cristal izada

drageados  e  brownie

geleia  artesanal  ou  patê

brigadeiros

mix  de  castanhas

frutas  frescas  e  secas

chips  de  provolone

lascas  de  chocolate

castanhas  caramelizadas

$230



2  t ipos  de  queijo
2  t ipos  de  charcutaria
Pães
Frutas  frescas  e  secas
Mix  de  castanhas
Geleia  caseira

$170



Adicionai s

Mini buquê de astromelias (3 hastes) - $25
Buquê de flores - à partir  de $80
Vinho Garrafa 750ml - à partir  de $60
Espumante Garrafa 750ml - à partir  de $65
Shot de bebida em brigadeiros - $3/cada
Topo de MDF em formato de coração - $5
Bolacha decorada coração ou fel iz aniversário - $15
Brownie - $8

Brigadeiros

Caixa com 4 brigadeiros - $15
Caixa com 6 brigadeiros - $18
Caixa com 9 brigadeiros - $27
Caixa com 12 brigadeiros - $36
Caixa com 16 brigadeiros - $48

Solicite os rótulos de vinhos disponíveis.



Encomendas

Encomenda: Clique no número abaixo para realizar
seu pedido pelo nosso atendimento do WhatsApp! :)

Pagamento: o pagamento deve ser realizado de
forma antecipada para confirmação do pedido, por
meio de depósito ou transferência bancária

(Caixa), Pix ou pelo aplicativo PicPay e Pag Seguro

(crédito / envio de link)

(41) 8728-8769

Acompanhe nossas redes sociais e conheça também o nosso
cardápio de Cestas de Café da Manhã:

@pap_ola Papôla Café e Bistrô

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541987288769
https://bit.ly/38Ev543
http://www.instagram.com.br/pap_ola
http://www.facebook.com.br/papolabistrocafe


P A P Ô L A

http://www.instagram.com.br/pap_ola

