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Chá preto - Ceylon

38,00

Cultivado na região montanhosa de Nuwara
Eliya no Sri Lanka, este Orange Pekoe tem um
sabor aromático, vivo e fresco, e exibe uma cor
avermelhada na xícara.

Nossos chás vem direto da Alemanha, em
pacotes de 40 gramas. Podem ser
consumidos para esquentar ou refrescar,
contar uma história, acompanhar um doce
ou um salgado. Seja para o que for, um chá
é sempre uma boa companhia!

Chá aromatizado - Marani

34,00

Sabor refrescante de essências finas, composto
de chás verdes da China e do Japão, com
fragrâncias frutadas de flores. É um chá
maravilhoso e revigorante.

Ayurvédicos
Pitta
53,60

Luigi Amaretto

29,

00

Saboroso chá com pedaços de maçã, uvas
passas, rooibos, rosa mosqueta e amêndoas.

Paraíso de Frutas

29,00

Um sabor maravilhoso de morango e damasco,
com flores de hibisco, pedaços de maçã, rosa
mosqueta, zimbro, casca de laranja e morangos.

Kapha
53,60

Rooibos

Abril, 2020.

35,00

Trata-se de um arbusto da família das
leguminosas, procedente da África do Sul que
dá origem a uma bebida deliciosa sem cafeína
ou tanino, um pouco adocicada e com um leve
sabor de nozes. Dispomos de três sabores:
natural, laranja e baunilha.

Composto de ervas suaves, como
pétalas de rosas, folhas de amora,
cardamomo, madeira doce, malva,
hortelã e capim limão. Calmante e
refrescante.

Bem temperado e picante, composto
de gengibre, pimenta, cardamomo,
salsa, melissa, coentro, erva doce e
folhas de amora. Energizante e
revigorante para acordar os sentidos.

Vatta
53,60

Harmonioso com temperos suaves
como madeira doce, canela, botões de
malva, gengibre e cardamomo. É
perfeito para acalmar os sentidos
depois de um dia de trabalho intenso.

Retirada (12h-19h) e Delivery
Al. Prudente de Moraes, 836 Curitiba, PR CEP 80430 220
(41) 99226-7669 e 3233-1978 Kettle.com.br
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31,00

Salgados Congelados

Doçuras

Quiches Individuais

Scones (Congelados)

Alho-poró ou bacalhau.
Contém 2 unidades. Ø 10 cm cada.

30,00

Quiche média
57,50

30,

00

Alho-poró ou bacalhau.
1 unidade. Ø 19 cm.

33,

00

Esfihas Veganas

31,

50

Tomates frescos e secos, azeitonas verdes,
e cebola roxa. Contém 4 unidades.

Empanadas de Carne
38,00

Assada e recheada com aprox. 130 g de
carne bovina, passas, ovos e azeitonas.
Contém 2 unidades.

Empanadas Vegetarianas
35,

00

Com creme de milho, milho, cream cheese,
tomate, brócolis e salsinha. Contém 2 unid.

Muffins
39,

00

Sabores: azeitona preta com alecrim e
parmesão; gorgonzola; muçarela; ou da
fazenda (presunto, cebolinha e queijo
emental). Contém 6 unidades.

Biscoitos Kettle Gengibre (Frescos)
Contém 6 pacotes (aprox. 70 g cada).

Biscoitos Kettle Makronen (Frescos)
Avelã e clara de ovos servidos sobre hóstia.
Contém 3 pacotes (aprox. 70 g cada).

Tortas Congeladas
Média Ø 19 cm

Grande Ø 27 cm

57,

125,00

00

6 fatias

12 fatias

Rainha de Sabá
Feita com chocolate em barra, amêndoas e um
toque de rum. Finalizada com açúcar de confeiteiro.

Aveia
Massa à base de aveia, recheada com creme de
damasco, doce de leite e cobertura de chocolate
meio amargo.

Sachertorte

Sopas
30,00

Acompanhamentos típicos ingleses para chás,
nos sabores natural e maçã. Contém 6 unidades.

Cenoura, maçã e curry ou batata salsa com
gorgonzola. Pote com 500 ml.

Camada de chocolate meio amargo, recheada com
geleia caseira de damasco e cobertura de ganache
de chocolate.

Rústica

Abril, 2020.

Retirada (12h-19h) e Delivery
Al. Prudente de Moraes, 836
(41) 99226-7669 e 3233-1978
Kettle.com.br

Com abóbora, castanhas, ameixas pretas, uvas
passas e aveia.

Muckkuchen
Deliciosa combinação de chocolates e avelãs,
e um leve sabor de cravo e canela.

