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Encomendas pelo fone: 3322-9362 

Agradecemos seu contato. 
 
Encaminho nosso menu de Cestas de Café da Manhã e 
outras sugestões especiais para a Tarde e para vários 
horários. Todos os nossos produtos são produzidos 
diariamente há 24 anos e com a qualidade do toque do 
Chef Fabiano Marcolini.  
Para o valor total preciso do endereço completo para 
verificar a entrega. 
O pagamento pode ser efetuado por Pic Pay, transferência 
bancária (Itaú, Bradesco ou Sicredi) ou o link para o cartão 
de crédito  – me avise a sua preferência. 
Entregamos todos os dias em Curitiba, região 
metropolitana e litoral. 
Preciso saber o nome de quem está dando a cesta e quem 
vai ganhar a cesta para preencher um “Tag”: 
De: ....              Para: ... 
Caso queira um cartão ou bilhete, só encaminhar o texto. 
Me avise se precisar de vela de aniversário (vela simples 
não tem custo adicional). 
Informamos que algum item pode ser substituído por outro 
de igual ou maior valor. 
Algumas fotos estão disponíveis em nosso Instagram 
@fabianomarcolini #fabianomarcolini. Gostamos de 
compartilhar bons momentos nos marque em sua rede 
social! 
 
Grata,                    Alaide Marcolini 
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Cesta de café da manhã 1 
 
1 cesta  ou caixa     
1 muffin de doce de leite ou chocolate  
1 prato de frios com uvas     
1 mini geleia, manteiga, mel e requeijão    
1 café drip coffee Kantate    
2 chás Twinings   
1 croissant    
1 baguettinha recheada de calabresa, quatro queijos ou azeitona  
1 baguettinha ou pão d’água  
2 pães de queijo     
2 broinhas de fubá com erva doce            
1 suco & Só de laranja, maça ou uva     
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$ 150, + a entrega 
Complemente com:  
Iogurte ou coalhada com granola de amêndoas, Caixa de madeira; 
Ecobag Marcolini; Flores; Seleção de frutas; Baby Espumante 
Bolo cenoura, cenoura com chocolate, fubá com erva doce ou 
laranja com calda úmida;  Pain chocolat, Croissant de amêndoas 
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Cesta de café da manhã 2 
 
1 cesta  ou caixa     
1 muffin de doce de leite ou chocolate  
1 prato frios com uvas  
1 mini geleia, manteiga, mel e requeijão    
1 café drip coffee Kantate    
2 chás Twinings    
1 croissants 
1 pain chocolat     
1 brioches clássico, goiabada ou chocolate    
1 baguettinha recheada de calabresa, quatro queijos ou azeitona  
1 baguettinha ou pão d’água 
2 pães de queijo     
2 broinhas de fubá com erva doce     
1 doces Marcolini      
1 suco de laranja, maça ou uva      
1 coalhada ou iogurte com granola com amêndoas 
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$ 200, + a entrega 
Complemente com: Ecobag Marcolini;   Caixa de madeira, Flores;     Seleção 
de frutas ;          Baby Espumante    ;   Muffin de doce de leite ou chocolate 
Croissant de amêndoas; Madeleine, Chocolate quente; água San Pellegrino 
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Cesta de café da manhã Pequena 
 
1 caixa ou cesta pequena      
1 muffin de doce de leite ou chocolate  
1 café drip coffee     
1 chá importado 
1 mini geleia e mini manteiga 
1 croissant 
1 brioche clássico, goiabada ou chocolate     
1 pães de queijo     
1 broinha de fubá com erva doce     
1 suco de laranja, maça ou uva      
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
  
 
R$ 100, + a entrega 
R$ 125, + a entrega na caixa de madeira 
 
Complemente com: Chocolate quente, prato de frios      
Flores ;  água San Pellegrino,        Baby Espumante 
Pain Chocolat, Croissant de amêndoas, Madeleine 
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Cesta de café da manhã Caixa de Madeira 
1 caixa de madeira      
1 muffin de doce de leite ou chocolate  
1 prato de frios com uvas    
1 mini geleia francesa, manteiga, requeijão e mel  
1 café drip coffee Kantate     
2 chás Twinings    
2 croissants     
1 brioche clássico, goiabada ou chocolate    
1 baguettinha recheada de calabresa, quatro queijos ou azeitona  
1 pão especial Marcoliniazeite,azeitona, italiano ou pão de vinho tinto com passas 
3 pães de queijo     
3 broinhas de fubá com erva doce      
1 doce Marcolini      
1 suco & Só de laranja, maça ou uva 
Seleção de frutas      
1 coalhada ou iogurte com granola com amêndoas 
Guardanapos coloridos  
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$280, + a entrega  
Complemente com:   Ecobag Marcolini, água S Pellegrino 

Flores; Baby Espumante ou vinho, Mate orgânico 
Bolo cenoura, cenoura com chocolate, fubá com erva doce ou laranja com 
calda úmida, chocolate quente, Pain chocolat, croissant de amêndoas 
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Cesta diferente 
 
1 caixa de madeira pequena 
1 queijo brie com  presunto tipo Parma 
1 pão especial Marcolini azeite de oliva, azeitona ou italiano 

1 mini geleia, manteiga, mel e requeijão    
1 croissant 
1 brioche clássico, goiabada ou chocolate    
1 baguettinha 
2 Cannoli escolher os sabores: tradicional de ricota, 

doce de leite, pistache ou creme Zabaione 
1 água San Pellegrino 
1 suco de uva, laranja ou maça   
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto   
Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
  
R$ 200, + a entrega 
 
Complemente com:   Suco de laranja ou tangerina, Ecobag 
Marcolini, Espumante baby, vinho tinto, branco ou rosé                
Prato de frios, Flores; Seleção de frutas 
Pain Chocolat, Croissant de amêndoas; Madeleine 
Chocolate quente, café, chá, suco;  Seleção de antipasti 
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Cesta Brunch 
1 cesta  ou caixa 
1 espumante baby + suco de laranja    
1 muffin de chocolate ou de doce de leite  
1 prato frios com uvas     
1 mini geleia, manteiga, requeijão e mel   
2 cafés drip coffee Kantate    
2 chás Twinings   
1 croissant 
1 brioche clássico, goiabada ou chocolate    
1 baguettinha recheada de calabresa, quatro queijos ou azeitona  
1 baguettinha   ou pão d’água 
2 pães de queijo     
2 broinhas de fubá com erva doce 
1 quiche de alho porró ou lorraine     
1 doce Marcolini      
1 coalhada ou iogurte com granola de amêndoas 
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e Cartão em branco ou 

encaminhar o texto  
Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$ 260, + a entrega 
Complemente com: Bolo de cenoura com chocolate  Croissant de 

amêndoas  ou Mini folhados de maça 
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Cesta Pic Nic 
1 cesta ou caixa 
1 prato frios com uvas 
1 antipasto Marcolini     
1 mini geleia, manteiga, requeijão e mel  

Pão ciabatta e baguettinha 
1 sanduíche no croissant 
1 brioche clássico, goiabada ou chocolate    
2 broinhas de fubá com erva doce 
2 minis folhados – sabor do dia ou madeleine 
1 cookies de gotas de chocolate ou brownie 
1 doce Marcolini + 1 cannoli zabaione ou pistache  
1 suco suco & Só laranja, maça ou uva  
1 água San Pellegrino 
Guardanapos coloridos, toalha xadrez tnt, talher e 
taça descartáveis, canudo de papel 
Consulte cor disponível: vermelho, azul, verde 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e Cartão em branco ou 

encaminhar o texto  
Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$ 220,00, + a entrega 
R$ 260, com Baby espumante Chandon + entrega 
Complemente com: Chocolate quente no copo térmico  

Bolo de cenoura com chocolate  – Croissant de amêndoas  
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Cesta Noite Vinho 
 
1 caixa de madeira 
1 platter de queijos e frios com uvas 
Mini tábua de frios e queijos:  Presunto parma e salame 
Queijo brie e burrata de búfala com pesto e rúcula 

1 pão especial Marcolini azeite de oliva  
Ciabatta ou baguettinha     
1 mini geleia de damasco, manteiga, mel 
1 mini azeite aromatizado com alecrim e sal do Himalaia 
2 tipos de antipasti: caponata e pasta de ervas  
2 doces Marcolini ou cannoli 
1 água San Pellegrino 
 
Cartão em branco ou encaminhar o texto   
Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$ 350, + a entrega 

R$ 430, com vinho reserva Carménère 

 
Complemente com: 
Brasil - Baby Espumante Chandon Brut R$ 34,90 
Argentina – Anubis Susana Balbo TT Malbec – encorpado, frutado e 
equilibrado - $ 89,90 
Itália –  Le Casine Chianti – frutado, médio corpo   $ 99,90 
 
Suco de uva – flores buquê R$ 80, 
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Cesta Cerveja 
 
1 cesta  ou caixa        
1 batata inglesa tyrells (ver sabor disponível: tradicional, trufas, 

pimenta do reino ou vinagre) ou Nachos La Frontera 
1 pão especial (azeite de oliva, azeitona ou ciabatta) 
1 baguettinha recheada de calabresa, quatro queijos ou azeitona 
1 prato de queijos e frios especiais com uvas 
1 antipasti: caponata ou pasta de ervas 
3 cervejas especiais  
Wit: trigo, aroma e sabor frutado 
Ipa: citríco, dourada e final seco   
Lager: clara, leve, notas florais  
2 Cannoli escolher os sabores: tradicional de ricota, 

doce de leite, pistache ou creme Zabaione    
  
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário(avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
  
 
R$ 220, + a entrega 
 

Complemente com: kit burrata, água San Pellegrino,  
Baguette calabresa, pão de queijo, doce Marcolini 
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Kit Massa Marcolini  
 
Montado na caixa 
Massa fresca fettuccine: preparada em trafila de 
bronze, farinha de sêmola de trigo grano duro   
Molho pomodoro 
1 pão especial Marcolini azeite de oliva, azeitona, italiano ou 

ciabattta      
Cunha de parmesão    
1 mini azeite aromatizado com ervas frescas e sal do 
Himalaia 
Manjericão fresco 
1 antipasto: caponata ou pasta de ervas 
Este kit serve de 3 a 4 pessoas e acompanha as instruções 
do Chef Fabiano Marcolini com o modo de preparo  
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
  
R$ 160, + a entrega 
R$ 210, + a entrega com 4 cannoli: tradicional de 

ricota, doce de leite, pistache ou creme Zabaione 
 
Complemente com:  Cervejas especiais, vinho tinto, branco 
ou rosé   ;Baby espumante, prato de frios;  
Seleção de frutas ou uvas 
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Cesta sem lactose 
 
1 cesta ou caixa 
1 bolo sem lactose: cenoura com açúcar de confeiteiro 
ou laranja com calda úmida 
1 pão especial de azeite de oliva 
1 baguettinha  ou ciabatta 
1 baguettinha de azeitona 
Prato de frios com uvas e mel 
Mini geleia 
Frutas com granola de amêndoas  
Antipasto de berinjela 
1 quindim 
1 café drip coffee Kantate 
2 chás twinings 
1 suco & Só de laranja, tangerina, maça ou uva  
   
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$ 200, + a entrega 
Complemente com: Batata Tyrells R$ 21,90 (veja sabores 

disponíveis) Caixa de madeira; Ecobag Marcolini; Flores; Seleção de 
frutas; Baby EspumanteMini azeite de oliva condimentado com 
ervas frescas, sal do himalaia e pimenta do reino R$ 12,90 



                     

 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1181 | Centro | Curitiba | CEP 80430-180 

Encomendas pelo fone: 3322-9362 

Cesta de café da manhã – sem açúcar  
 
1 cesta  ou caixa      
1 prato de frios com uvas     
1 mini geleia sem açúcar, manteiga e requeijão   
1 café drip coffee Kantate    
2 chás Twinings   
1 baguettinha recheada de calabresa, quatro queijos ou azeitona  
1 baguettinha integral 
2 pães de queijo  
1 seleção de frutas 
1 chocolate fit food sem açúcar 
1 bala Cavendish sem açúcar        
1 suco & Só de laranja, maça ou uva     
1 coalhada ou iogurte com granola de amêndoas 
Guardanapos coloridos 
Vela de aniversário (avisar se precisa) e cartão em branco ou 

encaminhar o texto Preencher o Tag: De: ...... Para: ..... 
 
R$ 200, + a entrega 
Complemente com: Caixa de madeira; Ecobag Marcolini; 

Flores; Baby Espumante 
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Kits Marcolini: 
Queijos e Frios  
Presunto Parma e salame 
Queijo brie ou ementhal e burrata de búfala com pesto, 
tomatinhos confitados  e rúcula 
Uvas, geleia de damasco e mini azeite – ciabatta pra acompanhar 
R$ 170,00 – 2 pessoas 
 
Burrata 
Burrata de búfala com pesto de manjericão  
Rúcula, mini tomatinhos confitados e mini azeite - ciabatta 
R$ 82,00 – 2 pessoas 
 
Queijo camembert 
Mini camembert com cogumelos assado em massa folhada, geleia 
de damasco e rúcula - ciabatta 
R$ 79,90 – 2 pessoas 
 
Queijo camembert 
Mini camembert com castanhas caramelizadas  em massa 
folhada, geleia de damasco e rúcula - ciabatta 
R$ 95,00 – 2 pessoas 
 
 
 
Kit mini café da manhã:  
 
1 suco, 1 iogurte com granola, 1 sanduíche no croissant, 1 pão de 
queijo, 1 mini folhado R$ 65,00                                                                                                               
 
Bolo com flores R$ 95,00 – bolo Chiffon com raspas de laranja 
enfeitado com flores coloridas – embalado na caixa para presente 



                     

 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1181 | Centro | Curitiba | CEP 80430-180 

Encomendas pelo fone: 3322-9362 

Sugestões de complementos: 
 
Flores: R$ 50, - no vasinho; R$ 60, ou  80, - buquê e 
especiais a partir de R$ 120,   Balões a partir de R$ 59,  
Baby Espumante R$ 44,90   Água San Pelegrino R$ 12,90 
Caixa de madeira – a partir de R$ 45, 
Vinhos – definir valor – sob consulta 
Mate orgânico Mate e Tal R$ 7,90 - Kombucha R$ 16,90 
Suco & Só R$ 9,90 maçã, tangerina, uva, goiaba, laranja 
Seleção de frutas R$ 25, - Uvas R$ 9,90 
Pain chocolate R$ 9,90      Croissant de amêndoas R$ 14,90 
Madeleine R$ 9,90         Chocolate quente R$ 15,00 

Bolo cenoura, cenoura com chocolate, fubá com erva doce 

R$ 25,00 ou laranja com calda úmida R$ 30,00 
Bolo Chiffon R$ 79,90  
Cannoli: tradicional de ricota, doce de leite, pistache ou 
creme Zabaione R$ 12,00    Muffin R$ 8,90 
Seleção de antipasti: pasta de azeitona, ervas, tomate ou 
caponata ; berinjela R$ 15,00 – 100 g 
Pães especiais: azeitona, azeite de oliva, italiano, pão do 
padre R$ 15,00 
Pão de vinho tinto com passas ou pão de vinho tinto com 
passas e nozes R$ 19,00 
Pedidos infantis: Chocomilk R$ 4,50 – iogurte com 
sucrilhos R$ 5,90  
Pedidos com restrições alimentares: encomendas com 2 
dias de antecedência. 


