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É, conseguimos chegar ao final de mais um ano difícil !
Que todos os desafios não tirem a nossa alegria...
Que possamos comemorar de forma segura a
superação desse período.
Qualquer que seja o formato e o tamanho da sua
comemoração, contem com a gente.
Estamos prontos para fazer parte das suas reuniões
com muitas delícias, sempre preparadas com muito
carinho.
Desejamos um Natal Feliz e um 2022 cheio de saúde e
boas notícias! Para todos nós!
Equipe Forno d'Oro.

 

Padaria Forno d'Oro
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Confraternizações
Fim de ano-2021

 

Padaria Forno d'Oro
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Padaria Forno d'Oro

Perguntas Frequentes

Durante o período: 23/11/21 a 31/12/21 todos os

As encomendas para o Natal podem ser feitas até o dia 20/12. Para o Réveillon até o dia
27/12.

As retiradas serão feitas com hora marcada para evitar a aglomeração na nossa loja.
Importante lembrar que para o dia 24/12 e 31/12 não conseguimos fazer entregas.
Todas as encomendas serão retiradas na loja do Nova Floresta 

As nossas lojas não funcionam nessas datas. Os pedidos devem ser retirados nos dias
24/12 e 31/12. Você tem a opção de pedir para finalizar em casa. Basta conservar em
geladeira. As carnes são entregues em assadeiras descartáveis que podem ir ao forno.

Todos os nossos pratos apresentam quantidades e decorações padronizadas. 
Infelizmente, devido a alta demanda das datas, não conseguimos alterar nada nos pratos.
A sugestão é para refeições de 04 a 06 pessoas. Não é possível fracionar as quantidades. 
Todos os pratos são entregues em embalagens descartáveis fornecidas pela padaria,
pensadas para garantir a qualidade dos pratos e a segurança do transporte. 

Até quando posso pedir?

 produtos podem ser pedidos. Atenderemos encomendas com antecedência de 48 horas.

Como será feita a retirada?

       (Rua São Gonçalo, 1023- Nova Floresta- BH-MG)

Como funciona no dia 25/12 e no dia 31/12?

Os pratos servem quantas pessoas? Posso tirar algum ingrediente?
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Padaria Forno d'Oro

Perguntas Frequentes

A confirmação do pedido é feita mediante o pagamento de 50%
antecipado.
Você pode optar por pagar 100% no ato do pedido ou quitar o
restante até  o dia 20/12.
No dia 24/12 não receberemos nenhum valor referente 'as
encomendas para  esse dia. O objetivo é diminuir as filas e a
aglomeração de pessoas na loja. Dessa forma ficará mais seguro
e confortável.
Após fazer a encomenda, você receberá uma cópia do seu
pedido e o  recibo, através do WhatsApp. 
Pedimos a vocês que confiram se todos os dados estão
corretos.
Pedidos feitos e quitados em Novembro de 2021 poderão ser
divididos em 2 vezes no cartão de crédito.

Link de cartão de crédito (pelo WhatssApp)
Dinheiro, Pix e Transferência
Cartões de crédito diretamente na loja

Os pedidos poderão ser feitos através do WhatsApp:

 ou presencialmente em nossas lojas 

Como é feito o pagamento?

Quais são as formas de pagamento aceitas?

Como fazer o meu pedido?

       (31) 99154-6842 (de 07:00 'as 21:00)

         (Seg a Dom- 06:00 às 22:00)
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Natalinos

8153-Panettone Forno D’Oro 400 g                                R$ 14,99 un
8085-Mini Panettone Forno D’Oro 70g                           R$   4,99 un 
8312-Chocottone Forno D’Oro 400 g                             R$ 18,99 un
19966-Mini Chocottone Forno D’Oro 70g                      R$   5,99 un
8316-Rabanada-porção 5 unidades                              R$ 16,99 un           
7135-Bolo Ana Haddad 400 g                                          R$ 21,99un  
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Padaria Artesanal



 

Padaria Forno d'Oro

Padaria Artesanal

8150-Baguete francesa artesanal (1 unid.)-                                                             R$8,79
8458-Baguete francesa artesanal Parmesão e orégano(1 unid.)-                         R$8,79
8456-Baguete francesa artesanal Gergelim(1 unid.)-                                              R$8,79
23974-Baguete francesa artesanal Alecrim e sal grosso (1 unid.)-                      R$8,79

8069-Ciabatta-(1 unid.)-                                                                                              R$3,89
9247-Ciabatta Temperada-(1 unid.)-                                                                         R$3,89
9246-Ciabatta Tomate seco-(1 unid.)-                                                                      R$3,89
8142-Ciabatta Azeitona-(1 unid.)-                                                                              R$3,89
8247- Panettone Salgado-(1 unid.)- consumo imediato                                        R$13,99
23827-Fougasse com tomate seco, azeitonas, cebola roxa, alecrim e sal grosso 

8092- Pão Coupiac com queijo provolone (massa salgada e provolone generoso)

24030- Pão de Pesto- (1 unid.)-                                                                                R$12,49

8297-Croissant Amanteigado - (4 unidades pequenas)                                          R$9,59
7039- Pão de Queijo Mini- (10 unidades)-                                                                  R$7,99
21503-Mini Panhoca Saborosa Assada -(2 unid)                                                      R$7,19

21405-Torradinha do amorim (1 caixinha 100 g)                                                        R$7,49

 
Aprecie a nossa variedade de pães artesanais. Compõem todas as mesas
de antepastos, imprescindíveis como acompanhamento. Quais são as suas
escolhas?

(1 unid.)-                                                                                                                               R$12,49 

(1 unid.)-                                                                                                                              R$12,99

(panhoca italiana, recheada com presunto cream cheese e pasta de alho)
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Padaria Forno d'Oro

Tábuas de Frios

As nossas tábuas são feitas com salaminho italiano, lombinho
canadense, pepperoni e peito de peru. Os queijos: muçarela, provolone,
gorgonzola ,gouda e parmesão. Decoradas com frutas da época.

9131-Mini-1,0 kg de frios- R$89,90
9044-Pequena- 10 a 15 pessoas- 1,5 kg de frios- R$149,90 un
9051-Média-20 a 25 pessoas-2 kg de frios-R$199,90 un
9002-Grande-30 pessoas-2,5 kg de frios- R$249,90 un

 
OBS: a menor porção possível é a de 1 kg.
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Padaria Forno d'Oro

Pastas e Antepastos

9102-Berinjela Italiana-                                                                       R$59,90/kg
22872-Tapenade de Azeitonas-                                                       R$79,90/kg
9121-Tomate Confitado-                                                                   R$59,90/kg
9046- Tomate Seco-                                                                           R$79,90/kg
6055- Lagarto 'a Moda-                                                                     R$74,90/kg
9153- Antepasto de Abobrinha                                                         R$59,90/kg

22034- Mousse Gorgonzola com Nozes (200g)-                          R$69,90/kg
22035-Mousse de frango com Abacaxi (200g)-                           R$69,90/kg
23976-Pasta 4 Queijos com Pesto-                                                 R$69,90/kg  
9022- Patê de Frango-                                                                        R$54,90/kg
6043-Patê de Salaminho                                                                     R$69,90/kg
9110- Patê de Tomate Seco                                                              R$59,90/kg 
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Padaria Forno d'Oro

Saladas e Acompanhamentos

 6080- Salada Hawaiana- (peito de peru, abacaxi, nozes, maçã e uva
passa, molho a base de cream cheese e mostarda)- Porção 800g-
R$59,90

9340-Salpicão com frango defumado- Feito com frango defumado,
cenoura, salsão, maçã verde, uvas passas brancas e nozes. Acompanha
batata palha- Porção de 800g- R$64,90

6066-Arroz Natalino- arroz levemente amanteigado, preparado com
espumante e amêndoas laminadas- Porção de 800g- 59,90

6068- Farofa Natalina ( cebola, ovos, azeitona verde, calabresa, bacon e
uva passa)- Porção de 1 kg- 64,90
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Carnes e Ave

9342-Chester Natalino ( ave assada com aproximadamente 2 kg, decorado com frutas,
damasco,cereja, nozes)- Unidade- R$199,90

6070-Bacalhau em Natas (tradicional bacalhau em lascas, sobre uma cama de batatas
em cubos fritas no azeite. Com molho de natas e finalizada com parmesão)
Assadeira de 2,3 kg (6 pessoas)- R$249,00

9339-Pernil Natalino Cida Gomes- (Pernil assado, suculento, aproximadamente 1,3 kg
de carne. Decorado com frutas, damasco, cereja e nozes. Acompanha molho
acebolado, feito no próprio líquido do assado.) Fatiado. R$149,90

9338-Filet Mignon ao Molho Cida Gomes ( Escalopes de filet mignon, cortados com a
espessura de um dedo em delicioso molho aveludado à base de vinho.
Aproximadamente 1,5 kg de filet ao molho)-Fatiado.R$189,90
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Carnes e Ave
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Padaria Forno d'Oro

Sobremesas

7219-Cheesecake-Frutas Vermelhas – 8 fatias-                                                    R$99,90 un
2004-Pavê de Bombom-8 pedaços-                                                                          R$59,90 un 
2003-Pavê de Abacaxi-8 pedaços-                                                                            R$59,90 un
7183-Torta Forno D’Oro – 6 fatias-                                                                            R$39,90 un
7183-Torta Forno D’oro padrão-15 a 20 fatias-                                                     R$ 94,90 un


