OS PEDIDOS DEVEM SER FEITOS COM 2 DIAS DE
ANTECEDENCIA, ENTREGAS SEMANAIS.
PARA RETIRAR NO LOCAL, QUALQUER DIA DA
SEMANA (11) 98063-4917

QUEIJO MEIA CURA
CANASTRA
O meia cura é perfeito para
acompanhar aquele cafezinho coado
na hora ou para comer uma
deliciosa goiabada cascão.
R$28,00

QUEIJO MINAS
PADRÃO
É gostoso puro ou com pão.
Delicioso acompanhando doces e
compotas. Ideal para pães de
queijo, pasteizinhos, rissoles e
outros salgados.
R$23,00

(11) 98063-4917

QUEIJO TRUFADO
Queijo trufado delicioso, tem de
Azeitona, Tomate seco e Cheddar.
R$45,00

QUEIJO PRATO
Seu sabor suave é ótimo para fazer
sanduiches e lanches,
especialmente pelo seu
derretimento e textura macia.
R$23,00

MUZZARELLA
PALITO COM OU
SEM TEMPERO
É muito usado como aperitivo ou
em lanches. Muito apreciado em
tábuas de queijos ou em espetos
de churrasco.
R$28,00

(11) 98063-4917

QUEIJO MEIA CURA
FURADINHO
Ótimo para comer com um café, no
pão ou como aperitivo.
R$25,00

MUZZARELLA
NOZINHO
CONDIMENTADOS
Muito apreciado para comer
desfiado ou picado. serve também
para assar, saladas ou puro.
R$32,00

PROVOLONE
RECHEADO DE
CALABRESA
Simplesmente maravilhoso, sabor
intenso e único.
R$39,00

(11) 98063-4917

PROVOLONE COM
TOMATE SECO
O sabor intenso do provolone com
o suave do tomate o torna ainda
mais irresistível e diferente de
todos os queijos que você já
experimentou!
R$33,00

MUZZARELLA
NOZINHO PEQUENO
Gostoso para comer puro e como
aperitivo.
R$30,00

PROVOLONE COM
VINHO
O queijo tem um sabor levemente
salgado, e um gosto acentuado do
vinho.
R$33,00

(11) 98063-4917

QUEIJO CANASTRA
DURO
É um queijo com um sabor bem
marcante, combina com cervejas,
cachaças e vinhos.
R$38,00

REQUEIJÃO
Tradicional Requeijão de corte,
muito cremoso e com sabor leve
Fica ótimo com uma fatia de
goiabada.
R$28,00

MUZZARELLA
PALITO DEFUMADA
Muito saboroso e de aroma
irresistível
R$28,00

(11) 98063-4917

MUZZARELLA
PALITO TEMPERADA
Textura macia e saborosa. Perfeito
para petisco, acompanhando um
bom vinho ou cerveja gelada.
R$28,00

TRIO DE
PROVOLONES E
SALAME
Mix de provolones defumado,
reino, temperado e um lombinho
R$35,00

PROVOLONE
NOZINHO DEFUMADO
Para comer como petisco ou no
espeto assado como churrasco.
R$32,00

(11) 98063-4917

MUSSARELA
NOZINHO
CONDIMENTADO
Mussarela nozinho deliciosamente
temperado com orégano, salsa e
pimenta calabresa. Difícil resistir.
R$32,00

PROVOLONE
CONDIMENTADO
Textura firme e sabor marcante,
ideal para petiscos, com azeite de
oliva dá um toque especial e tornar
o sabor ainda mais especial.
R$30,00

MINAS PADRÃO
O típico queijo minas, macio e
com sabor suave, fica ótimo no
café da manhã com pão.
R$23,00

(11) 98063-4917

PROVOLONE FESCO
COM OU SEM
CONDIMENTOS
Queijo provolone ja tem seu sabor
forte delicioso, com condimentos
fica com um sabor especial
R$18,00

MIX 4 TIPOS
Mix delicioso de queijos Prato,
Roquert, Reino e Padrão.
R$35,00

MIX 4 TIPOS CAPA
PRETA
Intenso Mix de queijos Prato,
Parmesão capa preta e Padrão.
R$38,00

(11) 98063-4917

MIX PROVOLONE
TRANÇADO
Delicioso mix de Provolone tipo
reino, normal e temperado.
R$32,00

TRANÇA
PROVOLONE
TEMPERADA
Fica ótimo em tábuas de frios,
saladas e até mesmo sozinho como
petisco.
R$28,00

TRANÇA SEM
TEMPERO
PROVOLONE
Queijo trança mineiro, perfeito
para ser servido como petisco em
tábuas de frios ou mesmo sozinho.
R$28,00

(11) 98063-4917

TRANCA DEFUMADA
COM ALHO
PROVOLONE
Delicioso provolone com um toque
de alho.
R$30,00

ROMEU E JULIETA
Uma famosa mistura do doce com
salgado, feitos um para o outro,
queijo e goiabada.
R$30,00

QUEIJO BRANCO
MINAS
Aquele queijo tipicamente
mineirinho que todos adoram.
R$30,00

(11) 98063-4917

