Catálogo 2021

Estórias
para amar.

Nós entregamos
experiência na casa dos
nossos clientes

contamos
histórias
atráves dos
5 sentidos: •
•
•
•
•

olfato
audição
tato
paladar
visão

usando
3 pilares
principais: • gastronomia
• decoração
• música

Criamos momentos que conectam
nossos clientes com quem é mais
importante para eles!

Especiais

Experiências FoodStories
Mesa Posta:

EXPERIÊNCIAS COMPLETAS QUE TE CONECTAM COM
QUEM É IMPORTANTE, PARA CELEBRAR UMA DATA
ESPECIAL, UMA QUARTA FEIRA QUALQUER...

O QUE VOCÊ VAI RECEBER:

Uma experiência completa, que desperta os 5 sentidos, a decoração vai
com todos os detalhes, do prato ao arranjo de flores, o menu, praticamente
pronto só para você finalizar, tem opões deliciosas, e na caixinha de
som food stories, diversas playlists para você escolher e trazer o clima
perfeito para o seu momento! *peças em sistema de locação

mesa
posta

Começando
um novo dia
Um jeito diferente e
especial de começar
o dia!
Mínimo de
2 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças

Decoração

Máquina de waffle com pincel para manteiga,
2 bandejas retangulares de madeira, 1
bandeja quadrada de madeira, 1 cesta de
crochê amarela, 2 bombonieres com tampas, 2
portas manteiga com cúpula de passarinho,
jogo americano de tecido, guardanapo de
tecido xadrez amarelo, prato retangular
amarelo, xícara de porcelana amarela,
conjunto de talheres de bambu, prato bolinha
pequeno, copo de água transparente, taça de
salada de fruta e 1 arranjo com vaso.

Menu

1 bolo de laranja pequeno, 1 massa de waffle,
1 porção de granola, 1 mel pequeno, 1 geleia
pequena, 1 manteiga com sal marinho, 1
baguete individual de fermentação natural,
1 croissant, 1 salada de fruta, 1 suco de
tangerina, 1 iogurte e 1 queijo tipo frescal
pequeno.

R$

193

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

mesa
posta

Feliz
aniversário
Um feliz aniversário
mais do que
especial
Mínimo de
2 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças
Adicionais recomendados
Bolo extra com vela 380gr
– R$ 58,00
Bouquet de 5 bexigas
– R$ 45,00

Decoração

Jogo americano de tecido branco de linho,
sousplat azul, prato de jantar timeless vista
alegre, prato de sobremesa timeless vista
alegre, taça de água azul, conjunto de
talher de prata, guardanapo de linho branco,
amarrado de guardanapo vermelho, 2 bowl
de vela em vidro, 1 arranjo com vaso azul
de cerâmica e 1 bouquet com 5 bexigas nas
cores da decoração.

Menu

Prato Principal escolher entre:
Raviolone de búfala com molho rústico de
tomate, sorrentino de gorgonzola com pera
ao molho de manteiga e sálvia, sacottini
de vitelo com funghi ao molho branco,
picadinho de mignon farofa de pão, purê
de batata e cebola caramelizada ou arroz
cremoso de cogumelos.
Sobremesa escolher entre:
Torta de caramelo e flor de sal ou Brownie de
chocolate com calda.

R$

169

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

mesa
posta

Nossa data
especial
Surpreenda quem
você ama em uma
data especial
Mínimo
2 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças

Decoração

Jogo americano de linho branco com coração
vermelho bordado, sousplat branco, prato
de jantar, bowl de cerâmica em formato
de coração, conjunto de talher cobre, taça
de água vermelha, guardanapo de tecido
branco, amarrado de guardanapo de papel
vermelho com as iniciais do casal, 1 conjunto
de bowl de vidro com vela, 1 letreiro de LED
LOVE e 1 arranjo com vaso vermelho.

Menu

Prato Principal escolher entre:
Raviolone de búfala com molho rústico de
tomate, sorrentino de gorgonzola com pera
ao molho de manteiga e sálvia, sacottini de
vitelo com funghi ao molho branco, Picadinho
de Mignon com farofa de pão, purê de
batata e cebola caramelizada ou arroz
cremoso de cogumelos.
Sobremesa escolher entre:
Torta de caramelo e flor de sal ou brownie
de chocolate com calda.

R$

185

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega
** R$32,00 porta retrato extra com foto
do casal

mesa
posta

Tapas
Leve a noite de
Barcelona para
sua casa
Mínimo de
4 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças

Decoração

1 tora de madeira G, 2 tora de madeira
P, 1 bowl oval, 3 bowls pequeno de
cerâmica, 2 espátula de cobre, 1 colher
pequena de cobre, 4 pratos de cerâmica,
4 taças de água verde, 4 guardanapos
de tecido verde, 4 amarrados de
guardanapo em couro, 1 conjunto de
bowl com vela e 2 vasos com arranjo.

Menu

1 pão de azeitonas, 1 pão de azeite
e milho, 100g de salame, 100g de
presunto parma, 100g de mortadela
com pistache, 100g de queijo emental,
100g de queijo brie, 100g de lascas de
parmesão, 100g de queijo gorgonzola,
1 vidro de Confit de tomate, 150g mix
de grãos, 100g de patê de azeitona
roxa, 1 vidro de chutney de cebola roxa e
balsâmico, 1 cacho de Uva, 6 morangos,
1 maço de alecrim, 1 garrafa de vinho de
Mendoza Latitud 33.

R$

152

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega
** R$38,00 para massa extra por pessoa,
R$38,00 para queijo brie folhado extra

mesa
posta

Picnic no
tapete
Tudo o que você
precisa para quebrar
a rotina no meio
da tarde
Mínimo de
4 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças

Decoração

1 toalha xadrez, 6 suportes
de diferentes tamanhos,
prato, guardanapo e copo
descartáveis, suporte de salada
de fruta com tampa xadrez,
garfo de madeira descartável,
1 arranjo em vaso de vidro e 1
conjunto de malas vermelhas.

Menu

2 mini sanduíches, sabores a
definir, 2 mini pães de batata
com catupiry, 1 salada de fruta, 1
cookie de chocolate, 1 mini bolo
de laranja e 1 suco de Tangerina
Vila Piva.

R$

120

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

mesa
posta

Mesa para
dois
Pratos com croche
individual para deixar
sua noite mais quente
de amor
Mínimo de
2 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças

Decoração

Prato de cerâmica feita á mão com
cloche individual, sousplat azul, prato
de sobremesa de vidro, jogo americano
em tecido linho branco, guardanapo
em tecido linho branco, amarrado de
guardanapo, jogo de talheres de cobre,
taça azul para água, 2 azulejo para
base de velas, 1 arranjo de flores em
vaso de cerâmica azul e 2 bowls de vidro
com velas.

Menu

Prato Principal escolher entre:
Raviolone de búfala com molho rústico
de tomate, sorrentino de gorgonzola
com pera ao molho de manteiga e
sálvia, sacottini de vitelo com funghi ao
molho branco, picadinho de mignon
com farofa de pão, purê de batata e
cebola caramelizada ou arroz cremoso
de cogumelos.
Sobremesa escolher entre:
Torta de caramelo e flor de sal ou
brownie de chocolate com calda.
R$

185

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

mesa
posta

Jantar vegano
Uma experiência
vegana deliciosa e
cheia de charme
Mínimo de
2 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças

Decoração

Prato de cerâmica listrado, sousplat de
palha, prato de sobremesa de cerâmica
de folhas, guardanapo em tecido linho
branco, amarrado de guardanapo de
palha, jogos de talheres de cobre, taça
verde para água, 1 arranjo de flores em
vaso de cerâmica verde e 2 bowls de
vidro com velas.

Menu

Prato Principal escolher entre:
Escalope de quinoa e abóbora com
arroz 7 grãos e purê de mandioquinha,
moqueca de castanha de caju, palmito
pupunha e banana grelhada com arroz
de coco ou strogonoff de carne de soja,
arroz integral e batata palha.
Sobremesa escolher entre:
Torta de Chocolate, Caramelo e flor de
sal – Purana, Torta de Maçã com Doce
de Leite – Purana ou Dupla de bombom
de chocolate com recheio de framboesa e
amêndoa - Purana.

R$

165

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

mesa
posta

Jantar
contemporâneo
Uma mesa moderna
com decor preto e
branco e um menu
delicioso
Mínimo de
2 pessoas
Música
Acesso á playlist temática da
experiência na caixinha de som
portátil que enviamos junto
com as peças

Decoração

Prato de cerâmica listrado, 1 sousplat
de madeira preta, prato de sobremesa
listrado, jogo americano de linho branco,
guardanapo em tecido linho branco,
amarrado de guardanapo preto, jogos de
talheres de cobre, taça preta para água,
1 arranjo de flores em vaso de vidro e 2
bowls de vidro com velas.

Menu

Prato Principal escolher entre:
Moqueca de peixe branco, banana da
terra grelhada, palmito pupunha e arroz
de coco, Salmão em molho de maracujá
e espinafre com arroz de amêndoas,
Rosbife de Filet ao molho l’ancienne e
aligot, Rosbife de filet com molho frio de
requeijão e ervas, e legumes grelhados
ou Ravioli de muçarela de búfala ao molho
rústico de tomate.
Sobremesa escolher entre:
Brownie com calda de chocolate, Torta
de Caramelo e flor de sal ou Merengue
desconstruído de morango (min. 2 pax).
R$

210

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

Experiências FoodStories
Pocket:

EXPERIÊNCIAS QUE SÃO UM PRESENTE PARA SURPREENDER
ALGUÉM ESPECIAL, COMPARTILHAR CARINHO E SE
CONECTAR MESMO DE LONGE

O QUE VOCÊ VAI RECEBER:

Uma experiência para cada momento do seu dia, e para cada pessoa
especial na sua vida! Um toque de decoração, gastronomia e música,
que juntos se transformam em uma experiência linda, que envolve
os 5 sentidos *tudo fica de presente para quem recebe.

pocket

Oh
Happy day
Para uma manhã de
sábado, mais
do que especial
Ideal para
2 pessoas
Bandeja em outras
opções de cor
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Bouquet PP de flores vermelhas; 2 canecas
em vidro; 2 suportes herméticos com tampa
de madeira com colheres; 1 caixa rígida
com alça de couro ecológico, estilo
bandeja, com fitas.

Menu

2 saladas de fruta; 2 sucos de tangerina
Villa Piva; 2 baguetes de fermentação
natural; 2 croissants; 1 bolo PP de laranja;
50gr de café gourmet torrado e moído; 2
manteigas com flor de sal; 1 geleia PP de
framboesa e lavanda; 1 mel PP.

R$

210

PARA DUAS PESSOAS

* mais o valor de frete
da entrega
** bouquet de flores é opcional com
custo extra de R$50

pocket

Bom dia
vegano
Um bom dia começa
com uma surpresa
saudável e cheia de
charme
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Pote de vidro com tampa hermética de
madeira e colher de reflorestamento, pote
de vidro com tampa para granola, pote
de vidro pp para requeijão, 1 guardanapo
PP de tecido branco e canudo de papel
verde listrado.

Menu

3 fatias de pão purana – vegano, sem
glúten e sem lactose, 50g de requeijão
de castanha purana, 1 água de coco villa
piva, 1 geleia PP, 1 bolo proteico individual
de banana e melaço, 1 Salada de fruta e
100g de granola.

Embalagem

Caixote de MDF com fitas.

R$

169

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega
** bouquet de flores é opcional com
custo extra de R$50

pocket

Bom dia e
parabéns
Comece um dia
especial com uma
surpresa linda,
inesquecível deliciosa
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

1 Canudo de papel listrado, 1 Pote de vidro
com tampa branca para granola, 1 pote
de vidro hermético com tampa de madeira e
colher de reflorestamento, 1 pote de vidro pp
para manteiga e 1 bexiga confete.

Menu

1 Baguete individual de fermentação natural,
1 croissant ou 1 pain au chocolat, 100g de
granola, 1 suco de tangerina Villa Piva,
1 iogurte Vigor, 1 mel PP, 1 geleia PP, 1
manteiga com sal marinho pp, 1 salada de
frutas e 1 queijo mini tipo frescal.

Embalagem

Caixa rígida de papel, com alças de couro
ecológico e fitas.

R$

178

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Happy hour
O momento mais
esperado do dia?
Happy hour em casa
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Tábua de madeira e Bowl de vidro com
tampa para mix de grãos.

Menu

100g de salame espanhol, 100g de lascas
de parmesão estilo grana padano, 100g
de mix de grãos e ½ garrafa de vinho
tinto português.

Embalagem

Sacola de Papel Preto com fitas.

R$

154

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Queijos e vinho
Diversão sem limites
em qualquer dia da
semana, seja em casal
ou com amigos
Ideal para
2 pessoas
Música
Acesso á playlist
temática da experiência
Adicionais recomendados
Baralho de Uno
– R$ 28,00

Decoração

2 Tábuas de madeira com amarrado de couro,
2 guardanapos de linho cru, 1 bowl com vela,
1 fósforo, 1 pote de vidro com tampa branca
para mix de grãos e 1 pote de vidro com
tampa preta para confit de tomate.

Menu

2 Baguetes individuais de fermentação natural,
100g queijo brie, 100g lascas de parmesão,
50g queijo gorgonzola, 100g mortadela
com pistache, 100g presunto parma, 100g
mix de grãos, 100gr Confit de tomate, 1 Mel
pp, 1 Cacho de uva e 1 Garrafa de vinho de
Mendoza LATITUD 33.

Embalagem

Caixote de madeira pinus com tampa e alças
de cisal.

R$

398

* mais o valor de frete
da entrega
** baralho UNO extra por
R$28

pocket

Doce acolhida
Demonstre seu seu
amor com um momento
de doçura
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Xícara em cerâmica rosa clara com pires,
guardanapo de tecido branco, infusor de
chá de tecido e vela aromatizada.

Menu

4 bolachinhas de baunilha e doce de
leite da dona do doce e 1 chá orgânico
revigorante.

Presente

Escalda pé

Embalagem

Caixote de MDF com fitas.

R$

223

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Boas vindas
Um presente especial
para alguém que
chegou colorindo
a vida
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência
em parceria com

Decoração

Buquê PP de flores - We Flores e
Bomboniere de vidro para drages.

Menu

2 Torta de frango individual deliciosa da
Tata Cury e 80g de drages coloridos.

Presente

Body personalizado com o nome do bebe –
PP Studio.

Embalagem

Caixa rígida de papel, com alças de couro
ecológico e fitas.

R$

290

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Let’s play
Uma tarde com
diversão garantida
e todo mundo ainda
pede bis
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

1 Copo em formato de sorvete com canudo,
3 marmitinhas coloridas para as comidas.

Menu

1 Água de coco villa piva, 4 brigadeiros
sortidos, 2 pão de batata com catupiry ou 2
mini enroladinhos de salsicha.

Presente

Até 6 anos: 1 caixa de lápis Faber Castell –
12 cores, 1 kit PP de massinha de modelar e
1 kit de pintura que não pinga.
De 6 à 10 anos: 1 jogo Doble da Galapagos.

Embalagem

Caixote de MDF com fitas.

R$

216

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Parabéns
para você
Surpreenda com
um lindo aniversário
recheado de
momentos felizes
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

1 Bexiga confete, 1 vela estrela, 1 fósforo,
1 Cartão escrito à mão e 1 Caixinha de
acetato.

Menu

1 Bolo de brigadeiro com ganache de 8cm –
350gr.

Embalagem
Saco vegetal com fitas.

Extras

1 Baby Chandon (R$45), 1 Caixa com 4
brigadeiros(R$28) e 1 Bouquet extra de 5
bexigas(R$45).

R$

98

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Girl power
Feito especialmente
para mulheres que
inspiram e fazem
acontecer

Decoração

1 Buquê P de flores – We Flores, 1 pote
hermético de vidro para sucriers, 1 Canudo
listrado rose e 1 guardanapo de tecido.

Menu

Baby chandon rose e 4 sucries rosa e
branco.

Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Embalagem

Saco vegetal com fitas.

R$

211

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Cinema
em casa
Quebre a rotina com
uma sessão de cinema
diferente no conforto
da sua casa
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Caixa de papel preta com logo cinema,
suporte decorado para pipoca, suporte
decorado para salgados, suporte decorado
para doces, canudo de papel listrado, 2
pins temáticos para comida e guardanapo
de papel listrado.

Menu

Pipoca doce ou pipoca salgada - Pipó,
2 mini pães de batata com catupiry, 2
mini enroladinhos de salsicha, 1 pacote pp
de M&M, 1 pacote pp de bala de goma
Fini, 1 pacote pp de bala tube Fini e 1
refrigerante orgânico Wewi ou 1 água de
coco Villa Piva.

Embalagem

Papel celofane transparente ao redor da
caixa preta.
R$

159

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Cinema em
casa - Kids
Felicidade e diversão
em uma tarde de
cinema em casa
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Caixa de papel kraft com logo cinema,
suporte decorado para pipoca, suporte
decorado para salgados, suporte
decorado para doces, canudo de papel
listrado, 2 pins temáticos para a comida e
guardanapo de papel listrado.

Menu

Pipoca doce ou pipoca Salgada - Pipó,
2 mini pães de batata com catupiry, 2
mini enroladinhos de salsicha, 1 pacote pp
de M&M, 1 pacote pp de bala de goma
Fini, 1 pacote pp de bala tube Fini e 1
refrigerante orgânico Wewi ou 1 água de
coco Villa Piva.

Embalagem

Papel celofane transparente ao redor da
caixa kraft.
R$

159

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

Experiências FoodStories
Mesa Posta & Pocket:

Especiais
EXPERIÊNCIAS INSPIRADAS EM DATAS E TEMAS DIFERENTES
PARA CADA ÉPOCA DO ANO. UMA NOVA HISTÓRIA PARA
VOCÊ CONTAR TODO MÊS

O QUE VOCÊ VAI RECEBER:

Experiências por tempo limitado, na versão celebrate stories e gift stories,
que celebram uma data, ou uma temporada e trazem novas cores,
texturas e sabores pro nosso catálogo

mesa
posta

Arraiá
Food Stories
Uma festança
completa para toda
família aproveitar a
noite de São João
Mínimo de
4 pessoas
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

6 Suportes em Madeira para as comidas,
2 baleiros para as pipocas, 1 cordão de
bandeirinha de festa junina, 8 pins para
o bolo e comidas, potinho de vidro para o
milho, copo amarelo, mini prato de vidro,
colher de cobre e 1 arranjo em vaso de
barro.

Menu

2 Mini sanduíches de carne louca, 2
enroladinhos de salsicha, 2 mini pão de
batata com catupiry, 2 sachês de ketchup,
1 pote de milho na manteiga, 1 brigadeiro
de paçoca, pipoca salgada, pipoca doce,
bolo de fubá pequeno, mix de pé de
moleque, paçoca e dadinho de doce de
leite e 1 suco de tangerina ou quentão.

R$

138

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Mini arraiá
Food Stories
Para uma manhã de
sábado, mais
do que especial
Ideal para
1 ou 2 pessoas
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Caixa de papel kraft com bandeirinhas, Suporte
decorado para pipoca, Suporte decorado
para salgados, Suporte decorado para doces,
Canudo de papel listrado, Guardanapo de
papel listrado, 3 pins temáticos para comida e
Conjunto de bandeirinhas escrito Arraiá.

Menu

1 pipoca salgada, 2 mini sanduíches de carne
louca, 2 mini enroladinhos de salsicha, 2 mini pão
de batata com catupiry, 1 bolo individual de fubá,
1 caixinha PP com milho verde na manteiga,
1 caixinha PP com brigadeiro de paçoca, 300ml
de quentão ou de suco de tangerina e 6 doces
temáticos, paçoca, pé de moleque e dadinho.

Embalagem

Papel celofane transparente ao redor da
caixa kraft
R$

238

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

mesa
posta

Esquentando
a noite
Decoração em cobre
para uma noite quente
e aconchegante de
Foundue
Mínimo de
2 pessoas
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

Aparelho para fondue de queijo; Pão de
chocolate para encaixar o fondue de
chocolate; Copo em vidro para água;
Sousplats em palha; Guardanapos em
linho; Prato em cerâmica para fondue de
queijo; Prato em cerâmica para fondue
de chocolate; Suportes para pães e frutas;
Arranjo de flores; Velas

Menu

Fondue de queijo;
Fondue de chocolate ao leite;
Pão italiano; Frutas; cookies; waffle.

R$

228

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

pocket

Hot hot hot
Aqueça dias frios e
o coração de quem
é especial com uma
surpresa quente
Ideal para
1 pessoa
Música
Acesso á playlist
temática da experiência

Decoração

1 Xícara de cerâmica e 1 pote de vidro
hermético com tampa para cookies.

Menu

Mistura para chocolate quente super
cremoso, mini marshmallow tostado e
cookies de chocolate.

Embalagem

Saco vegetal com fitas.

R$

120

POR PESSOA

* mais o valor de frete
da entrega

Experiências FoodStories
Adicionais:

ADICIONAIS PARA COMPLETAR SUA
EXPERIÊNCIA FOOD STORIES

Para deixar as experiências de
mesa posta mais charmosas
Adicional
Entrada Aperitivo
Mais um detalhe para você
começar com chave de ouro!
Suporte de madeira para servir,
Baguete de fermentação natural,
100g Brie, 50gr de Parma e
Geleia PP

Disponível para
as experiências
de mesa posta

58
R$

SERVE DUAS PESSOAS

Adicional
Couscous Marroquino
Mais um detalhe para tornar o
momento mais saudável!
Bowl para servir, Couscous com
legumes, romã, e castanhas.

Disponível para
as experiências
de mesa posta

SERVE DUAS PESSOAS

76
R$

Adicional
Copeira
Mais um detalhe para tornar o
momento mais prático!
Copeira disponível para servir
durante o período de 5 horas.

Disponível para
todas experiências
de messa posta

280
R$

Para deixar as experiencias
pockets mais especiais
Adicional
Bouquet de Bexigas
Mais um detalhe para tornar
um dia especial personalizado e
inesquecível
Bouquet de 5 unidades, com
disponibilidade para escolha de
cores.

Disponível para
todas as experiências

45
R$

Adicional
Bexiga metalizada
1 bexiga metalizada de 40c, com
nome personalizado em adesivo.

Disponível para todas
as experiências

38
R$

Adicional
Caixinha de som portátil
Caixinha de som portátil para
acesso fácil à nossas playlists
Vem com um chaveiro em acrílico
com o QR code

Disponível para
todas experiências

75
R$

Mais um presente para
você surpreender!

Adicional
Vinhos

LATITUD 33
ARGENTINA
MALBEC
R$

72

TERRAZAS RESERVA
ARGENTINA
CARBENET
R$

115

ABREU DE GARCIA
BRASIL SAUVIGNON
BLANC
R$

97

MOET CHANDON
FRANÇA
CHAMPAGNE
R$

430

Um adicional para todas
as experiências
Mais um detalhe para tornar o
momento mais romântico!

ABREU DE GARCIA
BRASIL CARBENET
E MERLOT
R$

97

MANORO
ITALIANO
PRIMITIVO
R$

125

IL PIOPPO ITALIANO
CATARRATO
BIANCO
R$

108

CHANDON
BRASIL
ESPUMANTE BABY
R$

45

IL PIOPPO
ITALIANO NERO
D´AVILA
R$

108

LAGARES
PORTUGAL
1/2 GARRAFA
R$

42

CHANDON
BRASIL
ESPUMANTE
R$

129

MUMM BRASIL
ESPUMANTE
BABY
R$

38

Mais um presente para
você surpreender!

Um adicional para todas
as experiências
Adicional
Bouquet P Moderno
Lindo bouquet de flores para um
presente moderno!

Disponível para
todas experiências.

68
R$

Adicional
Bouquet P Romântico
Lindo bouquet de flores
para os mais românticos!

Disponível para
todas experiências.

68
R$

Adicional
Bouquet P Tropical
Lindas flores tropicais para quem
gosta de um bouquet colorido!

Disponível para
todas experiências.

68
R$

Monte a
sua experiência
Caso queira personalizar ainda mais a sua
experiência food stories

1

escolha a base
Parabéns
Bolo ganache 380gr com vela
estrela + caixinha acetato
+ cartão personalizado

68
R$

Happy Hour
tabua de madeira + lascas
de parmesão e salame
espanhol + nuts

98
R$

Bom Dia
1 baguete individual de
fermentação natural + suco de
tangerina Villa Piva
+ salada de fruta + manteiga
com flor de sal + mel + croissant

89
R$

2

escolha doçuras
Brigadeiro
Caixa com 4

28
R$

Caixa com 9

63
R$

Bolo Pequeno
Bolo de laranja caseiro

24
R$

Degustação Dengo
5 barras de 25gr

52
R$

3

escolha salgados
Torta individual
Frango com catupiry

28
R$

Palmito

28
R$

Antepastos
Confit de tomate

29
R$

Capanata

29
R$

Chutney de cebola roxa

29
R$

Brie folhado
Brie folhado 120g + crumble de grãos e
damasco + torradas

38
R$

Queijo + Pães de
fermentação natural
Baguete Individual
Brie 100gr + Mini Geleia

32
R$

4

escolha agradinhos
Cafézinho
Caneca de vidro + café gourmet
torrado e moido

39
R$

Tea Time
Caneca de Vidro + Infusor de
Tecido + Chá Organico

98
R$

Gin e Tônica
Kit com ingredientes para montar
4 Gin Tônicas

135
R$

5

escolha flores
Bouquet P Moderno
Lindo bouquet de flores para um
presente moderno!

68
R$

Bouquet P Romântico
Lindo bouquet de flores
para os mais românticos!

68
R$

Bouquet P Tropical
Lindas flores tropicais para quem
gosta de um bouquet colorido!

68
R$

6

escolha bexigas
Bouquet com
5 bexigas

45
R$

1 bexiga metalizada
com nome

28
R$

7

escolha o brinde

LATITUD 33
ARGENTINA
MALBEC
R$

72

TERRAZAS RESERVA
ARGENTINA
CARBENET
R$

115

ABREU DE GARCIA
BRASIL SAUVIGNON
BLANC
R$

97

MOET CHANDON
FRANÇA
CHAMPAGNE
R$

430

ABREU DE GARCIA
BRASIL CARBENET
E MERLOT
R$

97

MANORO
ITALIANO
PRIMITIVO
R$

125

IL PIOPPO ITALIANO
CATARRATO
BIANCO
R$

108

CHANDON
BRASIL
ESPUMANTE BABY
R$

45

IL PIOPPO
ITALIANO NERO
D´AVILA
R$

108

LAGARES
PORTUGAL
1/2 GARRAFA
R$

42

CHANDON
BRASIL
ESPUMANTE
R$

129

MUMM BRASIL
ESPUMANTE
BABY
R$

38

8

escolha a embalagem
Caixote MDF
P

28
R$

M

38
R$

Caixa rígida com alça
de couro
P

43
R$

M

58
R$

Saco vegetal com fitas
P/M

20
R$

Saco papel preto com fitas
M/G

12
R$

Obs. As cores das fitas podem ser personalizadas
de acordo com a sua experiência ou desejo.

Obrigada!

+55 11 94059 0369
@foodstories_br
www.foodstories.com.br

