
Nuteludo
chocolate ao leite com
recheio de ninho com

creme de nutella

Magnífico
chocolate amargo com

recheio de creme de
pistache e trufa.

sabor em parceria com mi garba!

Caramelo
chocolate ao leite
com caramelo puxa

e ganache de 
caramelo

Red Velvet
chocolate branco com
ganache de red velvet

e ganache de 
cream cheese. 

Amendoim
chocolate ao leite com

creme de amendoim
e trufa de chocolate

ao leite

Pistache Branco
chocolate branco
com brigadeiro de

pistache

sabores disponiveis:

Coração Recheado
coraÇÃo de chocolate

embalado em caixa 
exclusiva do granu.

6 opÇÕes de sabores

200g

R$72

caixa de 
bombom Granu

caixa com 6 bombons 
sortidos nos sabores:

nuteludo / magnÍfico
pistache branco /

red velvet / amendoim /
caramelo

R$56

o amor
campanha especial



Te amo mais que chocolate

caneca coração
com brownie

caneca em formato de
coraÇÃo com brownie

de red velvet

R$42

Cartão Par Perfeito
cartÃo temÁtico dia dos 
namorados que vem com 
par de meia por dentro!

cada meia tem uma 
frase romÂntica

tamanho Único - 33 ao 39

R$32 nÓs somos o par perfeito

vocÊ faz meu coraÇÃo sorrir por onde for quero ser seu par

Caixa Presente
1 caixa exclusiva de coraÇÃo

1 caneca porcelana de coraÇÃo
1 brownie red velvet

2 cookies de red velvet com nutella
1 granulate (chocolate quente)

R$132



Importante:

A partir do dia 08 de junho iniciaremos a venda do nosso cardÁpio

do dia dos namorados. Venderemos atÉ o dia 12/06 ou atÉ durarem

os estoques. 

Para comprar:

Lojas: unidade SÃo Pedro e Unidade Vila da Serra - basta ir na loja

que teremos o produto de pronta entrega 

Drive Thru: compra e pagamento on-line e retirada no mesmo dia.

Somente na unidade do SÃo Pedro. 

Ifood: os itens que entram no ifood sÃo somente - cartao Par

Perfeito - Caneca coraÇÃo - caixa coraÇÃo.

*no ifood os preÇos sofrem reajustes devido a taxas do app.

nÃo enviamos os bombons e coraÇÕes recheados por motoboys.

sÃo produtos sensÍveis e nÃo nos responsabilizaremos por esse

tipo de transporte.

Todos os produtos sÃo vendidos na pronta entrega e nÃo fazemos

reservas ou encomendas. Para comprar basta ir em nossas lojas!

NÃo deixe para a Última hora!

Mais uma coleÇÃo especial que desenvolvemos com

muito carinho para vocÊs!


