
Quantidade 

por porção
Ingredientes Alergenicos

Kcal kJ % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* mg % VD*

Salgados e doces

Pão de Queijo
50g (1e 1/2 

unidade)
158 663 8% 14 5% 5,2 7% 9 16% 3,7 17% 0 (**) 0 0 309 13%

Polvilho, queijo, água, ovo líquido integral pasteurizado, fécula, óleo de soja, leite em pó

integral, creme de leite e sal.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. 

CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Pão de Queijo Multigrãos
50g (1 e 1/2 

unidade)
157 661 8% 16 5% 3,8 5% 8,5 15% 2,6 12% 0 (**) 0,6 2% 349 15%

Amido especial para Pão de Queijo (fécula de mandioca, amido modificado e polvilho), 

água, queijo, ovo líquido integral pasteurizado, óleo de soja, soro de leite em pó, semente 

de linhaça marrom, semente de linhaça dourada, margarina, sal, pepitas de girassol, cacau 

em pó e aroma idêntico ao natural de queijo.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. 

CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Pao de Queijo Caprese 
64g (1 

unidade)
188 788 9% 17 6% 6 9% 10 19% 2,5 12% 0 (**) 1,5 6% 420 17%

Pão de queijo(Ovo líquido pasteurizado, amido de mandioca, água, fécula de mandioca, 

queijo, óleo de soja, margarina, sal, gordura vegetal e leite),muçarela de búfala, 

requeijão,molho pesto (manjericão,azeite e queijo parmesão) e tomate seco.

ALERGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS, 

DERIVADOS DE TRIGO E SOJA,. PODE CONTER CENTEIO, 

CEVADA, AVEIA, CASTANHAS, NOZES, LATEX NATURAL E 

SOJA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. 

 Pao de Queijo Speciale
72g (1 

unidade)
178 745 9% 18 6% 8 11% 8 15% 3 15% 0 (**) 1,5 6% 587 24%

Pão de queijo (ovo líquido pasteurizado, amido de mandioca, água, fécula de mandioca, 

queijo, óleo de soja, margarina, sal, gordura vegetal e leite),peito de peru cozido, muçarela, 

tomate seco e bacon.

ALERGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS, 

DERIVADOS DE TRIGO E SOJA,. PODE CONTER CENTEIO, 

CEVADA, AVEIA, CASTANHAS, NOZES, LATEX NATURAL E 

SOJA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. 

Empanada de Carne
40g (1/2 

unidade) 
106 446 5% 9,6 3% 4,6 6% 5,4 10% 1,6 7% 0,9 (**) 0,5 2% 255 11%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina, água, margarina, cebola,

clara pasteurizada, azeitona verde, gema pasteurizada, tomate, pimentão verde, ovo em pó,

molho de tomate, óleo de soja, sal refinado, preparado para dourar (água, proteína vegetal,

óleo de girassol, dextrose e amido modificado), açúcar refinado, alho em pasta, caldo de

legumes, colorífico, salsa, melhorador de farinha, páprica picante, tempero refoga (sal,

maltodextrina, açúcar, amido, oleína de palma, cebola, alho, realçadores de sabor

glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizante e

antiumectante dióxido de silício), pimenta chilli, caldo de carne, noz moscada e orégano. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM OVO, 

DERIVADOS DE OVO, TRIGO E SOJA. PODE CONTER LEITE, 

CENTEIO, CEVADA, AVEIA, NOZES, CASTANHA-DO-PARÁ E 

LÁTEX NATURAL.  

Empanada Integral de Peru 

e Ricota 

40g (1/2 

unidade) 
115 480 6% 14 5% 4,2 6% 4,4 8% 1,3 6% 0 (**) 2,2 9% 207 9%

Farinha de trigo integral ( enriquecida com ferro e ácido fólico), ricota, chester, peito de

perú defumado, óleo de soja, margarina, açúcar, mistura láctea, sal, ovo

desidratado,fermento biológico, melhorador de farinha e salsa.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM 

DERIVADOS DE LEITE, OVO E SOJA. 

Croissant de Frango 
90g (1 

unidade)
297 1244 15% 29 10% 20,5 10% 15 7,50% 8 10% 0 (**) 1 5% 1230 20%

Farinha de trigo enriqueida com ferro e ácido fólico, recheio de frango (frango cozido

desfiado, água, extrato de tomate, amido modificado, cebola desidratada, amido, sal, salsa

desidratada e pimenta do reino), margarina, água, gordura vegetal hidrogenada, sal, ovo,

regulador de acidez carbonato de cálcio, emulsificante estér de ácido tartárico diacetilado,

antioxidante ácido arcórbico e aromatizante.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, SOJA E CONCENTRAÇÃO DE SULFITO 

SUPERIOR A 10MG/KG. PODE CONTER TRRAÇOS DE 

AVEIA, NOZES E CASTANHA DE CAJU.

Croissant de Presunto e 

Queijo

50g (1/2 

unidade)
164 689 8% 15 5% 5 6% 10 17% 4 18% 1,4 (**) 0,8 3% 235 10%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina, queijo mussarela,

presunto, água, gordura vegetal hidrogenada, sal, ovo, regulador de acidez carbonato de

cálcio, emulsificante éster de ácido tartárico diacetilado, antioxidante ácido ascórbico e

aromatizante.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, SOJA E CONCENTRAÇÃO DE SULFITO 

SUPERIOR A 10MG/KG. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, 

NOZES E CASTANHA DE CAJU.

Croissant Multigrãos com 

peru e creamchesse

80g (1 

unidade)
247 1037 12% 22 7% 6 8% 15 27% 8,2 37% 0 (**) 1,7 7% 346 14%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, margarina, peito de peru, cream 

cheese, farinha de trigo integral, mix grãos, gordura vegetal hidrogenada, ovo, sal, cacau em 

pó, conservador propionato de cálcio, regulador de acidez carbonato de

cálcio, aromatizante, emulsificante éster de ácido tartárico diacetilado e antioxidante ácido 

ascórbico.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, GERGELIM, AVEIA, SOJA, E CONCENTRAÇÃO 

DE SULFITO SUPERIOR A 10MG/KG. PODE CONTER 

TRAÇOS DE NOZES.

Muffin de Mussarela de 

Búfala,Tomate & Rúcula

60g (1/2 

unidade)
158 664 8% 11 4% 6,3 8% 10 18% 5,6 26% 0,2 (**) 0,4 2% 189 8%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tomate, queijo mussarela de búfala,

água, manteiga sem sal, ovo, queijo meia cura, queijo parmesão, rúcula, leite em pó, sal,

fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, GERGELIM, AVEIA, SOJA. PODE CONTER 

TRAÇOS DE AVEIA, NOZES, CASTANHA DE CAJU, SULFITOS 

E AVELÃ. 

Muffin de Queijo Parmesão
60g(1/2 

unidade)
216 907 11% 11 4% 12 16% 14 26% 7,8 36% 0,2 (**) 0,3 1% 304 13%

Queijo parmesão, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo meia cura,

água, ovo, manteiga sem sal, leite em pó, sal, salsa desidratada, fermentos químicos

pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, GERGELIM, AVEIA, SOJA. PODE CONTER 

TRAÇOS DE AVEIA, NOZES, CASTANHA DE CAJU, SULFITOS 

E AVELÃ. 

coxinha
40g 1/2 

unidade
106 444 5% 10 4% 3,8 6% 5,6 9% 0,8 4% 0 (**) 0 0% 92 4%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, peito de frango, requeijão, leite

integral em pó, margarina, cebola, creme de leite, tempero para aves, caldo de galinha,

amido de milho,

óleo de soja, alho, farinha de rosca, gordura vegetal e especiarias.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: 

CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA, LEITE E 

DERIVADOS. PODE

CONTER PEIXE

Food

% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 k. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidas energéticas.  ** VD não estabelecido. 

 Valor Energético  Carboidratos Proteínas Gorduras Totais
Gorduras 

Saturadas
Gorduras Trans Fibra Alimentar Sódio



Quantidade 

por porção
Ingredientes Alergenicos

Kcal kJ % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* mg % VD*

Brigadeiro Tradicional 
20g 

(1unidade) 
81 340 4% 12 4% 1,6 2% 3 5% 1,9 9% 0 (**) 0 0 21 1%

Leite condensado,creme de leite , chocolate granulado , chocolate em pó 50%, manteiga

sem sal e anti-mofo.
CONTÉM LEITE. CONTÉM GLUTEN .

Espresso Brownie com 

Chocolate Meio Amargo 

92g 

(1unidade) 
411 1726 21% 49 16% 4,9 7% 22 40% 13 59% 0,4 (**) 3,7 15% 90 4%

Chocolate meio amargo, açúcar, manteiga sem sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e

ácido fólico, ovo, cacau em pó, café solúvel, água, sal e aromatizante.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, SOJA E CONCENTRAÇÃO DE SULFITO 

SUPERIOR A 10MG/KG. PODE CONTER TRRAÇOS DE 

AVEIA, NOZES E CASTANHA DE CAJU.

Brownie de Chocolate com 

Doce de Leite 

100g 

(1unidade)
486 1958 23% 62 21% 7,2 10% 21 38% 11 50% 0,82 (**) 2,3 9% 105 4%

Ingredientes: açúcar refinado, ovo, manteiga, doce de leite, farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, chocolate ao leite, cacau em pó, creme culinário (leite desnatado

e/ou leite desnatado reconstituído, gordura vegetal, creme de leite, leite em pó desnatado,

maltodextrina, espessantes goma guar, goma jataí, carragena, gelatina e goma xantana,

aroma idêntico ao natural de creme, emulsificantes mono e díglicerideos de ácidos graxos,

estabilizantes fosfato de sódio e citrato de sódio e corante natural de urucum e cúrcuma),

extrato de baunilha e fermento químico.

CONTÉM LEITE E DERIVADOS, TRIGO, OVO E DERIVADOS 

DE SOJA. PODE CONTER LATEX. CONTÉM GLÚTEN. 

CONTÉM LACTOSE.

Cookie com Gotas de 

Chocolate 

50g 

(1unidade)
225 946 11% 35,1 12% 2,3 3% 10,7 19% 3,9 18% 1,6 (**) 0,9 4% 11 1%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate ao leite,manteiga

sem sal, açúcar mascavo, ovo, açucar, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio e

pirofosfato ácido de sódio e aromatizante.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, SOJA E CONCENTRAÇÃO DE SULFITO 

SUPERIOR A 10MG/KG. PODE CONTER TRAÇOS DE AVEIA, 

NOZES E CASTANHA DE CAJU.

Blueberry Muffin 
60g 

(1/2unidade)
203 853 10% 28 9% 3 4% 9,1 17% 1,5 7% 0 (**) 0,7 3% 249 10%

Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar branco, óleo de canola, mirtilo, leite, 

açúcar mascavo, ovo, aroma artificial de baunilha, margarina, manteiga, aroma idêntico ao 

natural de

blueberry, sal refinado, raspas de limão, bicarbonato de sódio, cremor tártaro e 

carboximetilcelulose.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM 

DERIVADOS DE LEITE E OVOS. CONTÉM TRIGO, LEITE, 

OVO, SOJA E E CONCENTRAÇÃO DE SULFITO SUPERIOR A 

10MG/KG.   PODE CONTER TRRAÇOS DE AVEIA, NOZES E 

CASTANHA DE CAJU.

Muffin de Banana& Gotas 

de Chocolate 

60g (1/2 

unidade)
260 1092 13% 33 11% 3,8 5% 12 22% 3,5 16% 0 (**) 1,7 7% 246 10%

Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, chocolate em gotas, açúcar refinado, óleo de 

canola, purê de banana, leite, açúcar mascavo, ovo, aromas artificiais de baunilha e banana, 

sal refinado, cacau, bicarbonato de sódio e cremor tártaro. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, SOJA E CONCENTRAÇÃO DE SULFITO 

SUPERIOR A 10MG/KG. PODE CONTER TRRAÇOS DE 

AVEIA, NOZES E CASTANHA DE CAJU.

Muffin de Chocolate 
40g (1/2 

unidade)
160 671 8% 19 6% 2,7 4% 8,1 15% 2,3 10% 0 (**) 1 4% 86 4%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e adicionada de melhorador de farinha

ácido ascórbico, ovo integral pasteurizado, açúcar refinado, chocolate ao leite, cacau em pó,

fermento químico bicarbonato de sódio, amido modificado, mistura láctea (soro de leite em

pó, gordura vegetal em pó, maltodextrina, açúcar, estabilizante citrato de sódio e

espessante goma guar e carboximetilcelulose), estabilizante para bolo (emulsificantes

ésteres de ácidos graxos com poliglicerol, polisorbato 80 e mono e diglicerídeos de ácidos

graxos e umectante propileno glicol),estabilizante pirofosfato ácido de sódio, aromas

artificiais de baunilha, café e chocolate, sal refinado, buttermilk e regulador de acidez

fosfato monocálcico. 

 CONTÉM OVO, DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. 

Gorduras Trans Fibra Alimentar Sódio

% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 k. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidas energéticas.  ** VD não estabelecido. 

 Valor Energético  Carboidratos Proteínas Gorduras Totais
Gorduras 

Saturadas



Quantidade 

por porção
Ingredientes Alergenicos

Kcal kJ % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* mg % VD*

Roll de Canela
75g 

(1unidade)
257 1080 13% 39 13% 3,2 4% 10 18% 6 27% 0,4 (**) 2,1 9% 171 7%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fondant (açúcar,água e xarope de

glucose de milho), manteiga sem sal, açúcar mascavo, ovo, leite, água, açúcar, canela em pó

e sal. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM TRIGO, 

LEITE, OVO, SOJA E CONCENTRAÇÃO DE SULFITO 

SUPERIOR A 10MG/KG. PODE CONTER TRRAÇOS DE 

AVEIA, NOZES E CASTANHA DE CAJU.

Waffle Belga
80g (1 

unidade)
427 1794 21% 59 12% 6,9 20% 18 32% 0 0 0 (**) 0 0 322 13%

Farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, sal, leticina de soja, gordura vegetal hidrogenada e

baunilha natural. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTEM LACTOSE. CONTEM LEITE, 

TRIGO, OVOS. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Donut Creme
40g(1/2 

unidade)
115 483 6% 16 5% 1,4 2% 5,1 9% 1,1 5% 1,4 (**) 0 0 135 6%

Mistura para Donuts (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, dextrose, óleo

de soja, sal refinado, soro de leite em pó, farinha de soja, fermento químico: pirofosfato

dissódico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos,

estearoil-2-lactil lactato de sódio e lecitina de soja, espessante goma xantana, melhorador

de farinha alfa amilase, aromatizante e corante beta caroteno), recheio sabor creme (água,

açúcar, xarope de glicose, amido modificado, gordura vegetal, sal, conservadores: sorbato

de potássio e benzoato de sódio, acidulante gluconodelta lactona, espessante agar,

corantes: dióxido de titânio, amarelo tartrazina e amarelo crepúsculo, vanilina e aroma

artificial), gordura vegetal hidrogenada, dextrose, amido de milho, corante dióxido de

titânio e aroma idêntico ao natural de baunilha. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM 

DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

Donut Chocolate
40g(1/2 

unidade)
163 685 8% 21 7% 2,3 3% 7,1 13% 3,6 16% 1 (**) 0,6 2% 122 5%

Mistura para Donuts (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, dextrose, óleo

de soja, sal refinado, soro de leite em pó, farinha de soja, fermento químico: pirofosfato

dissódico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos,

estearoil-2-lactil lactato de sódio e lecitina de soja, espessante goma xantana, melhorador

de farinha alfa amilase, aromatizante e corante beta caroteno), recheio sabor chocolate

(leite padronizado, açúcar, bicarbonato de sódio, sorbato de potássio e cacau em pó),

cobertura sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal, cacau, leite integral, soro de

leite, emulsificantes (lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato)), gordura vegetal

hidrogenada. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM 

DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

Donut Doce de Leite
40g(1/2 

unidade)
162 680 8% 20 7% 2,8 4% 7 13% 3,2 15% 1,1 (**) 0 0 139 6%

MisturaparaDonuts(farinhadetrigoenriquecidacomferroeácidofólico,dextrose,óleodesoja,sal

refinado,sorodeleiteempó,farinhadesoja,fermentoquímico:pirofosfatodissódicoebicarbonat

odesódio,emulsificantes:monoediglicerídeosdeácidosgraxos,estearoil-2-

lactillactatodesódioelecitinadesoja,espessantegomaxantana,melhoradordefarinhaalfaamilas

e,aromatizanteecorantebetacaroteno),recheiosabordocedeleite(leitepadronizado,açúcar,bic

arbonatodesódioesorbatodepotássio),coberturasaborchocolatebrancohidrogenado(açúcar,g

orduravegetal,leiteempódesnatado,sorodeleiteempó,emulsificanteslecitina(INS322)eésteres

depoliglicerolcomácidoricinolênico(INS476)earomatizante),gorduravegetalhidrogenadaecob

erturasaborchocolatemeioamargo(açúcar,gorduravegetal,cacau,emulsificanteslecitina(INS32

2)eésteresdepoliglicerolcomácidoricinoléico(INS476)earomatizante).

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM 

DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

Fibra Alimentar Sódio

% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 k. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidas energéticas.  ** VD não estabelecido. 

 Valor Energético  Carboidratos Proteínas Gorduras Totais
Gorduras 

Saturadas
Gorduras Trans



Quantidade 

por porção
Ingredientes Alergenicos

Kcal kJ % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* mg % VD*

Mini Donut com Nutella
40g (2 e 1/2 

unidades)
153 643 8% 20 7% 2,1 3% 7,2 13 2,6 12% 0,4 (**) 0,8 3% 83 3%

Recheio sabor creme de avelã (açúcar, óleo vegetal (palma), avelãs , cacau em pó 

parcialmente desengordurado , leite desnatado em pó , soro de leite em pó, 

emulsificante lecitinas, aromatizante), mistura para donuts (farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, dextrose, gordura vegetal, sal iodado, farinha de soja, leite em 

pó, soro de leite em pó, emulsificantes:ésteres de mono e diglicerídeos com ácidos 

graxos, estearoil-2-lactilato de sódio, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 

pirofosfato ácido de sódio, fosfato monocálcio, espessantes: goma guar, 

carboximetilcelulose sódica, aromas, antioxidantes, ácido ascórbico, agentes de 

tratamento da farinha: cloridrato de L-cisteína, alfa amilase), farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, dextrose monoidratada, gordura vegetal 

hidrogenada, amido de milho, fermento biológico, corante inorgânico dióxido de titânio, 

melhorador de farinha (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal iodado, 

emulsificante:polisorbato 20, ésteres de mono e diglicerídeos com ácidos graxos, 

estabilizante: carbonato de cálcio, antioxidante: ácido ascórbico, espessante: 

carboximetilcelulose sódica, agentes de tratamento da farinha: alfa amilase, 

azodicarbonamida) e aroma artificial de baunilha.

ALÉRGICOS: CONTÉM AVELÃ, LEITE DE VACA E 

DERIVADOS,

DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER 

CENTEIO, CEVADA, AVEIA, TRITICALE, OVO, NOZES E 

CASTANHA DO PARÁ.

CONTÉM GLUTÉN. CONTÉM LACTOSE.

Donut Chocoberry
40g (1/2 

unidade)
131 551 7% 21 7% 19 3% 4,5 8% 3,2 15 0,4 (**) 0 0 104 4%

recheio sabor morango (açúcar, morango, água e amido modificado, estabilizante INS460i,

conservador INS202, aromatizante, acidulante INS330, corante INS150d e corantes artificiais

INS124 e INS123, água, cobertura sabor chocolate branco (açúcar, gordura vegetal, leite em

pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, emulsificantes: INS322, INS476 e

aromatizante idêntico ao natural, mistura para donuts (farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico, glicose, gordura vegetal, sal iodado, farinha de soja, leite em pó, soro de

leite em pó. Emulsificantes: ésteres de mono e diglicerídeos com ácidos graxos, estearoil-2-

lactilato de sódio; fermentos químicos: bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio,

fosfato monocálcio; espessantes: goma guar, carboximetilcelulose sódica; aromas; corantes

naturais: beta caroteno, urucum, cúrcuma; antioxidante: ácido ascórbico; agentes de

tratamento da farinha: cloridrato de L-cisteína, alfa amilase), farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico, corante artificial

vermelho 40 e melhorador da farinha (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

sal iodado, emulsificantes: polisorbato 20, ésteres de mono e diglicerídeos com ácidos

graxos; estabilizante: carbonato de cálcio; antioxidante: ácido ascórbico; espessante:

carboximetilcelulose sódica; agentes de tratamento da farinha: alfa amilase,

azodicarbonamida). AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. COLORIDO ARTIFICIALMENTE.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER

CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVO,

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, DERIVADOS DE 

TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, 

AVEIA, OVO, NOZES, AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU E 

CASTANHA DO PARÁ. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM 

LACTOSE.

Red Velvet 120g (1 fatia) 487 2045 24% 53 18% 6,7 9% 27 49% 1,3 6% 0 (**) 0,6 2% 628 26%
Creamcheese, farinha de trigo, açúcar, leite integral, ovos, gordura vegetal, corante

alimentício, cacau, essencia de baunilha, vinagre, bicarbonato de sódio. 

DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER 

CENTEIO, CEVADA, AVEIA, TRITICALE, OVO, NOZES E 

CASTANHA DO PARÁ. .CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM 

LACTOSE.

Bolo Unicórnio 120g (1 fatia) 424 1772 21% 45 15% 5,4 7% 25 45% 13 57% 0,4 (**) 0,6 2% 158 7%

Cream cheese, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,leite integral, 

manteiga, ovo, essência de baunilha, vinagre, bicarbonato, corante alimentício, sal.
DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER 

CENTEIO, CEVADA, AVEIA, TRITICALE, OVO, NOZES E 

CASTANHA DO PARÁ. .CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM 

LACTOSE.

Torrada Petropolis
1 unidade 

(85g)
171 717 9% 16 5% 2 3% 11 20% 6 28% 0 (**) 1 4% 286 12% Pão miga de brioche e manteiga com sal

Contém Glúten e Contém Lactose. Alergênicos: Contém  

derivado do trigo, leite,ovo e soja. Pode conter derivado 

do centeio, cevada, aveia, castanha, pistache, nozes e 

latex natural. 

Gorduras Trans Fibra Alimentar Sódio

% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 k. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidas energéticas.  ** VD não estabelecido. 

 Valor Energético  Carboidratos Proteínas Gorduras Totais
Gorduras 

Saturadas



Quantidade 

por porção
Ingredientes Alergenicos

Kcal kJ % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* mg % VD*

Toast Queijo e Tomate 

Confit

140g 

(1unidade)
204 855 10% 20 7% 10 14% 9 16% 4,8 22% 0 (**) 1,1 4% 234 10%

Ingredientes: Pão miga preto, queijo muçarela, queijo cremoso, confit de tomate (tomate, 

azeite de oliva extra virgem, açúcar mascavo, alho fresco, sal refinado, manjericão, 

óregano).

 CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.CONTÉM LEITE E 

DERIVADOS, DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER 

OVO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SOJA.

Toast Presunto e Queijo
140g 

(1unidade)
262 1095 13% 6,8 2% 20 27% 17 31% 9,5 43% 0,4 (**) 0 0 738 31

Pão de forma branco (açúcar refinado, sal refinado, farinha de trigo, fermento

biológico, reforçador de massa (amido de milho, açúcar, estabilizante polisorbato

80, melhoradores de farinha: ácido ascórbico, azodicarbonamida e alfa amilase),

manteiga sem sal e ovo integral pasteurizado), Presunto cozido (carne suína,

água, regulador de acidez: lactato de sódio, proteína de soja, sal, glicose,

conservante: nitrito de sódio, aromatizante: aroma de especiarias, espessante:

carragena, estabilizante: polifosfato de sódio, antioxidante: eritorbato de sódio,

corante: carmim de cochonilha), Queijo mussarela (leite pasteurizado ou leite

concentrado pasteurizado, cloreto de sódio, ácido lático, cloreto de cálcio,

fermento lácteo e coalho) e Queijo cremoso (leite, creme de leite, manteiga, sal,

fermento lácteo, mistura de estabilizantes: carragenina (INS407),

carboximetilcelulose (INS466) goma de alfarroba (INS410) goma guar (INS412)

e conservador sorbato de potássio (INS202)). 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM: TRIGO, 

OVO, LEITE E SOJA. 

Toast Peru e Queijo
140g 

(1unidade)
342 1430 17% 29 10% 24 32% 14 26% 8,4 38% 0 (**) 2,9 12% 850 35%

Pão de forma integral (farinha de trigo, água, farinha de trigo integral, cacau em pó, 

fermento biológico, margarina vegetal, ovo integral pasteurizado, açúcar refinado, 

reforçador de massa (amido de milho (Bacillus thuringiensis, Streptomyces 

viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), estabilizantes: estearoil lactilato de  sódio 

e polisorbato 80, melhoradores de farinha: azodicarbonamida, ácido ascórbico e alfa-

amilase) e sal refinado), Peito de peru (peito de peru sem osso, água, proteína de soja, 

essências naturais/aromatizantes, sal, carragena espessante, polifosfato de 

sódio/estabilizantes, eritorbato de sódio/antioxidante, aroma de fumaça natural, nitrito e 

nitrato de sódio/conservadores, pimenta preta e carmim de cochonilha/corante natural), 

Queijo mussarela (leite pasteurizado ou leite concentrado pasteurizado, cloreto de sódio, 

ácido lático, cloreto de cálcio, fermento lácteo e coalho) e Queijo cremoso (leite, creme de 

leite, manteiga, sal, fermento lácteo, mistura de estabilizantes: carragenina (INS407), 

carboximetilcelulose (INS466) goma de alfarroba (INS410) goma guar (INS412) e 

conservador sorbato de potássio (INS202). 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.CONTÉM: TRIGO, 

OVO, LEITE E SOJA. 

Bagel Americano
190g 

(1unidade)
499 2090 25% 59 20% 22 29% 20 36 8,3 38% 0 (**) 3,1 12 1049 44%

Pão bagel com gergelim (água, pré mistura para pão ciabata (farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, sal, farinha de soja, massa madre

desidratada (farinha de trigo e sal), enzima xilanase, emulsificante esteres de

ácido diacetil tártatico e mono e diglicerídeos, reguladores de acidez ácido

fumárico, ácido lático e diacetato de sódio e melhoradores de farinha de ácido

ascórbico, alfa-amilase e protease e fermento biológico), gergelim, açúcar

mascavo e fermento biológico), Presunto (pernil suíno, água, proteína de soja,

maltodextrina, açúcar, espessante: carragena, estabilizantes: tripolifosfato de

sódio e polifosfato de sódio, realçador e sabor: glutamato monossódico,

antioxidante: isoascarbonato de sódio, conservador: nitrito de sódio,

aromatizantes: aromas naturais: aroma natural de pimenta, corante: carmim de

cochonilha), Ovo frito (ovo, manteiga e sal), Queijo mussarela (leite

pasteurizado ou leite concentrado pasteurizado, cloreto de sódio, ácido lático,

cloreto de cálcio, fermento lácteo e coalho), Tomate confitado (tomate, azeite,

açúcar refinado, alho, sal e pimenta do reino) e Queijo cremoso (Leite, creme de

leite, manteiga, sal, fermento lácteo, mistura de estabilizantes: carragenina

(INS407), carboximetilcelulose (INS466) goma de alfarroba (INS410) goma guar

(INS412) e conservador sorbato de potássio (INS202).

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.. CONTÉM: 

TRIGO, SOJA, OVO, LEITE.  

Focaccia Vegetariana
187g (1 

unidade)
335 1400 17% 38 13% 18 24% 12 22% 8 38% 0 (**) 3 10% 630 26%

Ingredientes: Foccácia com topping de alecrim e sal, abobrinha assada

(abobrinha, azeite, alho triturado, orégano e sal), tomate assado (tomate,

azeite, alho triturado, orégano, pimenta do reino e sal), folhas de manjericão e

azeite.

CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE.  CONTEM 

DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE 

CONTER OVO, CENTEIO, AVEIA, CASTANHAS, 

NOZES E LATEX NATURAL. 

 


Pork Barbeue
190g 

(1unidade)
449 1877 22% 34 11% 21 28% 26 47% 11 51% 0 (**) 3,2 13% 724 30%

Ingredientes: Pão Brioche(mistura para pão brioche, ovo líquido 

pasteurizado, manteiga sem sal, água potável ), carne de porco desfiada 

(lombo de porco, coentro, Alho, cebola, azeite de oliva, pimenta), queijo 

mussarela, cebola roxa sautée (cebola roxa, azeite de oliva, pimenta, sal), 

molho barbecue.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS, 

DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE 

CONTER CENTEIO, AVEIA, CASTANHAS E NOZES. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Croque monsieur
220g(1 

unidade)
338 1415 17% 23 8% 22 29% 18 32% 9 41% 0 (**) 1 4% 994 41%

Ingredientes: Pão miga (brioche), molho bechamel com parmesão(caldo de frango, creme 

de leite, farinha de trigo, manteiga bloco sem sal, cebola, vinho branco, sal refinado, noz 

moscada em pó, pimenta em pó branca, queijo parmesão), presunto cozido, queijo prato, 

queijo cremoso.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM LEITE E 

DERIVADOS, DERIVADOS DE TRIGO E SOJA E PODE 

CONTER OVO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SOJA. 

Fibra Alimentar Sódio
Gorduras 

Saturadas
Gorduras Trans

% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 k. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidas energéticas.  ** VD não estabelecido. 
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Kcal kJ % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* mg % VD*

Sanduíche Berinjela e 

Abobrinha

160g 

(1unidade)
196 820 10% 31 10% 5,4 7% 5,6 10% 0,8 4% 0 (**) 3 12% 292 12%

Pão ciabata (farinha de trigo, água, fermento biológico, azeite de oliva, sal e reforçador de 

massa), molho vegetariano (tomate, cebola, cebolinha, óleo de soja, azeite de oliva, alho, 

salsa e sal), berinjela (berinjela, azeite de oliva, óleo de soja, salsa, manjericão, alho e sal), 

abobrinha (abobrinha, azeite de oliva, óleo de soja, sal, salsa, manjericão e alho) e rúcula.

Contém Glúten. 

CONTÉM GLÚTEN. COMTÉM TRIGO E SOJA.

Mini Pudim Feito com Leite 

Ninho

75g 

(1unidade)
168 701 8% 21 7% 6,1 8% 6,6 12% 3,7 17% 0,2 (**) 0 0% 82 3%

Leite condensado, leite integral,

leite em pó, ovos pasteurizados.
**NÃO CONTÉM GLUTEN** MAS PODE CONTER TRAÇOS 

DE GLUTEN.

ALÉRGICOS: LEITE E DERIVADOS DE LEITE

Brownie Cookies and 

Cream

80g 

(1unidade)
186 778 9% 22 7% 2,5 3% 9,5 17% 5,2 24% 0 (**) 1,2 5% 63 3%

Ingredientes: açúcar refinado, biscoito recheado negresco original (farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau, óleo 

de soja, amido, sal, corantes caramelo iii e iv, fermentos químicos bicarbonato de amônio, 

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, emulsificantes lecitina de soja, ésteres de 

mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico e mono e diglicerídeos de 

ácidos graxos e aromatizante. Contém traços de amêndoa e leite.), ovo integral 

pasteurizado, chocolate branco, manteiga sem sal, farinha de trigo, chocolate ao leite, cacau 

em pó, creme de leite, preparado para untar forma (água, óleo de soja refinado e 

emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos), fermento em pó químico (amido de 

milho, fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato 

monocálcico) e sorbitol.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, DERIVADO DE LEITE, SOJA E 

TRIGO. PODE CONTER LÁTEX E TRAÇOS DE AMÊNDOAS. 

CONTÉM GLUTÉN. CONTÉM LACTOSE

Gorduras 

Saturadas
Gorduras Trans Fibra Alimentar Sódio

% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 k. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidas energéticas.  ** VD não estabelecido. 
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