
CASA
DELÍCIAS TIBAGIANAS

em





PÃO TROPEIRO
Café Doce Aroma

FAZ ENTREGA - taxa R$ 3,00
VALOR: R$ 15,00 - serve uma pessoas.

ENDEREÇO: Rua Herbert Mercer, Nº 1404, 

 Café Doce Aroma é um estabelecimento   Oinovador na cidade. Homenageando 

Tibagi, que faz parte da Rota dos Tropeiros, 

o estabelecimento desenvolveu um sanduíche 

que homenageia os Tropeiros que por aqui 

passaram. O lanche faz parte do cardápio 

repleto de delícias. 

DESCRIÇÃO: Sanduíche de pão caseiro na 

chapa, com linguiça colonial e queijo coalho.

centro, Tibagi - Paraná

(42) 98803-1809
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988031809&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988031809&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988031809&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




ENDEREÇO: Rua Almeida Taques, nº 272 Sala 

03, centro, Tibagi - Paraná

sanduíche Paulis�nha, como o próprio Onome diz, é um lanche famoso de São 

Paulo. O Batata da Hora fez uma releitura, 

criando uma versão própria para Tibagi que se 

tornou um sucesso. 

DESCRIÇÃO: Pão de hamburger, maionese, bife, 

tomate, cebola, alface e fritas.

VALOR:  R$ 26,00 - serve duas pessoas.
DELIVERY: encomendas  abaixo de R$20,00 a 

taxa é  R$ 4,00

PAULISTINHA
Batata da Hora Delivery

(42) 98813-0489
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988130489&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988130489&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988130489&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




FONDUE
Cacau Show

Não faz entrega

DESCRIÇÃO: fondue de chocolate ao leite, 

branco ou misto, com as opções de frutas: 

morango, uva ou banana.

a loja da Cacau Show você encontra um Ni rresis�vel   fondue com o melhor 

chocolate do Brasil, sempre com frutas 

frescas e ambiente acolhedor. Sobremesa 

perfeita para degustar em dias mais frios.

VALOR: R$ 14,00  - serve uma pessoa.

ENDEREÇO: Rua Machadinho, Nº 48, centro, 

Tibagi - Paraná

(42) 3275-2754
Ligue e faça seu pedido

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988130489&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988130489&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988130489&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




COXINHA DE COSTELA
Cantinho da Leiri

coxinha é patrimônio gastronômico Anacional. Na Banca da Leiri, além da  

tradicional, você encontra a deliciosa 

cox i n h a  d e  co ste l a ,  fa m o s a  e nt re  o s 

apreciadores desse alimento. 

DESCRIÇÃO: Coxinha recheada com costela 

bovina e temperos.

VALOR: R$ 3,50 - serve uma pessoa.
NÃO FAZ ENTREGA 

ENDEREÇO: Avenida Manoel das Dores, s/nº, 

Centro, Tibagi - Pr.

(42) 98827-2090
Ligue e faça seu pedido

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988272090&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988272090&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988272090&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




ARROZ CARRETEIRO
Restaurante Empório Tibagi

arroz faz parte do dia a dia do brasileiro. OMas no Empório Tibagi, o simples 

ingrediente se transforma em um arroz 

carreteiro delicioso. A combinação de sabores 

fazem deste prato uma referência  no 

restaurante. 

ENDEREÇO: Praça Leopoldo Mercer, Nº 84, 

centro, Tibagi - Pr.

VALOR: R$ 25,90 - serve uma pessoa.
 FAZ ENTREGA 

CONTATO: (42) 3275 2127

DESCRIÇÃO: Arroz com charque, bacon e 

calabresa e temperos.

(42) 98805-9289
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988059289&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988059289&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988059289&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




ESPETINHO
Kotacho

VALOR: R$ 5,00 - serve uma pessoa.
 NÃO FAZ ENTREGA 

CONTATO: (42)  99923-6730

ENDEREÇO: Caminho do Guataçara, Feirinha do 

Produtor, centro, Tibagi - Pr.

á é tradição �bagiana passear com a família Jna praça e saborear o famoso “Espe�nho do 

Kotacho”, feito na hora com carne de 

qualidade.

DESCRIÇÃO: Espe�nho de carne bovina ou 

frango acompanhado de farofa .

(42) 99840-9550
Ligue 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988059289&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988059289&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988059289&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




X – TUDO 
Graça Lanches

uem não experimentou o famoso lanche Qda Graça? De tão gostoso é inesquecível!

DESCRIÇÃO: Sanduíche com pão, maionese, 

alface, tomate, cheedar, 02 hamburgueres, 2 

fa�as de queijo, 02 fa�as de presunto, 

calabresa, bacon, 02 ovos, catupiry e batata 

frita.

VALOR: R$ 25,00 
 NÃO FAZ ENTREGA 

ENDEREÇO: Travessa Manoel Evencio da Costa 

Moreira, 70, centro, Tibagi - Pr.

(42) 98839-9641
Ligue e faça seu pedido

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988399641&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988399641&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988399641&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




PASTELÃO
Juliana Lanches

Centro, Tibagi - Pr

DESCRIÇÃO: Pastelão com recheio de carne, 

frango, calabresa, tomate, milho, azeitona, 

presunto e queijo.

 FAZ ENTREGA 

pastel é um lanche amado pela população. ONa Juliana Lanches é possível deliciar com 

o Pastelão que é  frito na hora,  saboroso e 

com um preço excelente. 

VALOR: R$ 12,00  -  serve duas pessoas 

ENDEREÇO: TRua Frei Gaudêncio, nº 896, 

(42) 98827-2469
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988272469&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988272469&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988272469&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




X-TUDO
Lanches Dú e Duda

ara quem quer passear em família as Praças Pde Tibagi são os des�nos mais recomen-

dados. Além do ambiente familiar, lindo e 

agradável o Caminho do Guataçara conta com 

excelentes opções para alimentação, como o 

Lanches Dú e Duda, que tem como seu carro 

chefe o X-Tudo.

VALOR: R$ 15,50  -  serve uma pessoas 
 NÃO FAZ ENTREGA 
ENDEREÇO: Caminho do Guataçara, Centro, 

Tibagi – Pr.

DESCRIÇÃO: Pão de hambúrguer, maionese, 

milho, batata palha, presunto, queijo, ovo, 

calabresa, bacon, frango, pernil, alface e 

tomate.

(42) 98857-3151
Ligue e faça seu pedido

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988573151&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988573151&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988573151&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




COSTELA RECHEADA
Restaurante do Nonno Giuseppe 

hotel Fazenda Itáytyba Ecoturismo tem a Otradição e a qualidade em seu restaurante, 

que além de ambiente aconchegante, 

possuí um cardápio de dar água na boca. Um 

dos destaques é a saborosa e suculenta Costela 

Recheada, exclusiva do empreendimento.

VALOR: R$ 44,00 - por pessoa.
 NÃO FAZ ENTREGA 
ENDEREÇO: BR 153 Km 185, Tibagi - Paraná 

DESCRIÇÃO: Costela bovina temperada com 

alho, sal, cheiro verde, cebola e abacaxi. Assada 

com cobertura de bacon, recheada com queijo 

muçarela, mandioca e bacon. Guarnecida com  

legumes na manteiga, saladas e arroz. 
Acompanha sobremesa caseira.

(42) 3275-2137
Ligue 

tel:4232752137
tel:4232752137
tel:4232752137




BATATA COM BACON
Lanchonete da Nice

o Distrito de Alto do Amparo a Lanchonete Nda Nice é um dos principais locais para 

matar a fome. A Batata com Bacon da Nice 

é uma dica para você que quer um lanche 

delicioso.

DESCRIÇÃO: Porção de batata frita com bacon

VALOR: R$ 22,00  - serve de cinco pessoas

 NÃO FAZ ENTREGA
 
ENDEREÇO: Rua Godelipe Horn – Alto do 

Amparo - Tibagi – Pr.

CONTATO: (42) 98849-5063

(42) 98870-8949
Ligue e faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988495063&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988495063&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988495063&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




BIG X- CRISTAL
Lanchonete e Restaurante Cristal

ENDEREÇO: Rua Almeida Taques, nº 201, 

Centro, Tibagi – Pr.

 FAZ ENTREGA - taxa de R$ 3,50

DESCRIÇÃO:  Sanduíche feito com pão, 

hambúrguer  bovino, queijo, presunto, 100g de 

bife, 100g de bacon, 50g de calabresa, 50g de 

frango desfiado, ovo frito, alface, tomate, milho 

verde e maionese.

Lanchonete Cristal é um dos locais mais Aindicados para quando a fome bate. Lá 

você encontra o Big X Cristal,  um 

sanduíche delicioso feito com ingredientes 

selecionados, frescos e com qualidade ímpar. 

Uma explosão de suculência e sabor.

VALOR: R$ 15,50  - serve de uma a duas pessoas

(42) 98836-9655
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988369655&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988369655&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988369655&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




PASTELÃO A MODA DA CASA
Lanchonete e Pastelaria do Polaco

ENDEREÇO: Rua Victor Taques Bilé, nº 888, em 

frente ao Ginásio de Esportes Quirão, Centro, 

Tibagi – Pr.

DESCRIÇÃO: Pastel recheado com carne moída, 

frango, bacon, calabresa, tomate, milho, ovo, 

presunto, queijo e palmito (opcional catupiry ou 

cheddar).

uem quiser saborear um super pastel, Qfrito na hora com um recheio saboroso 

tem que ir até a pastelaria do Polaco. A 

massa é tradicional, inigualável, e a combinação 

de recheios torna esse super pastel em um 

ape�toso lanche.

VALOR: R$ 35,00  -  serve duas pessoas
 FAZ ENTREGA   -  taxa de R$3,00

(42) 98824-9968
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988369655&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988369655&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988369655&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




PIZZA CAIPIRA
Nossa Pizza Pizzaria e Petiscaria 

ENDEREÇO: RuaHerbert Mercer, (em frente ao 

Super Mercado Futurama), Centro, Tibagi - Pr.

izza é querida por todo mundo, certo? a Ptradicional receita italiana se espalhou pelo 

mundo, assumindo os mais variados 

sabores. Na Pizzaria Nossa Pizza você encontra a 

pizza caipira que tem  uma massa espetacular e 

um recheio saboroso.

 FAZ ENTREGA 
VALOR: R$ 55,00  -  serve quatro pessoas

DESCRIÇÃO: recheada com frango, milho, 

bacon, catupiry e batata palha.

(42) 99924-3814
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999243814&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999243814&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999243814&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




FOLHADO
Panicadora Primorosa

VALOR:  R$ 30,00 o Kg 

ENDEREÇO: Rua Ernesto Kugler, Nº 1607, 

Centro, Tibagi - Pr.

DESCRIÇÃO: mini folhados recheados com 

frango e catupiry

a Panificadora  Primorosa voce encontra o Nmini folhado fresquinho. A Primorosa 

especialista na receita, que derrete na 

boca. Quem experimenta volta sempre 

degustar essa delícia.

 NÃO FAZ ENTREGA 

(42) 98839-8531
Ligue e faça seu pedido

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988398531&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988398531&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988398531&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




RECEITAS CASEIRAS
Panicadora Kotacho

CONTATO:  (42) 99923 - 6730 

olachas, pães e a paçoca de amendoim, Breceitas tradicionais que nos lembram a 

infância!

DESCRIÇÃO: bolachas e pães com receitas 

caseiras doces e salgados.

ENDEREÇO: Rua Victor Taques Bilé, nº 1160 

Centro, Tibagi - Pr.

(42) 98409-5501
Ligue e faça seu pedido

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999243814&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999243814&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999243814&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




SANDUÍCHE A MODA DA CASA
Panicadora Panipan

Panificadora Panipan é tradicional em ATibagi. Localizado em frente a Praça 

Leopoldo Mercer, o estabelecimento serve  

o  sanduíche de pão d’água com muita 

mortadela que é sucesso na padaria.

VALOR:  R$ 5,00 

DESCRIÇÃO: Pão D’água de 100 g, com 

manteiga e mortadela defumada.

CONTATO: (42)  3275-1487

ENDEREÇO: Rua Praça Leopoldo Mercer, Nº152 

Centro, Tibagi - Pr.

(42) 98877-3008
Ligue e faça seu pedido

tel:4232751487
tel:4232751487
tel:4232751487




CALDO DE MANDIOCA
Personal Trailer

inverno é a estação do ano que pede Ocomidas reconfortantes. O Caldo de 

Mandioca com Bacon do Personal Trailer 

além de esquentar, sustenta o corpo. Feito com 

ingredientes selecionados e testados o prato 

agrada a todos.

DESCRIÇÃO: Mandioca, temperos (alho e  

açafrão) bacon, cheiro verde.

VALOR: R$ 20,00  -  serve duas pessoas
 FAZ ENTREGA - taxa  R$ 2,00 (acima de 2 

unidades não paga taxa)

ENDEREÇO: Rua Julio Chizini, Nº310, Centro, 

Tibagi - Pr.

(42) 98834-5266
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988345266&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988345266&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988345266&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




BOLINHO DE FEIJOADA
Petiscos da Orla

liar um delicioso pe�sco a uma vista Amaravilhosa do Rio Tibagi, sem dúvida, é 

uma combinação perfeita. O Pe�sco da 

Orla serve o delicioso Bolinho de Feijoada, com 

sabor ímpar que agrada os mais diversos 

paladares. A couve que vem no recheio parece 

que foi refogada na hora, juntamente com o 

bacon que dá aquele gos�nho de quero mais.

VALOR: R$ 24,00  -  serve duas a três pessoas

DESCRIÇÃO: Porção de 06 unidades de bolinho 

de feijoada. Acompanhado de molho de 

pimenta e vinagrete. O Bolinho é recheado de 

couve fresca e  bacon.

FAZ ENTREGA -  taxa R$ 2,00
ENDEREÇO: Complexo Orla do Rio Tibagi -  

Centro, Tibagi - Pr.

(42) 99803-7354
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542998037354&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542998037354&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542998037354&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




PARMEGIANA DE CARNE
Supermercado Cristal - Smart

DESCRIÇÃO: Um salgado assado em travessa 

feito com carne moída, requeijão cremoso, 

queijo mussarela, tomate, azeitonas, presunto 

e molho de tomate. 

Parmegiana de carne do Supermercado ACristal - Smart é uma tentação em forma 

de salgado. Um prato suculento com sabor 

exclusivo.

CONTATO: (42) 3275 - 2121

VALOR: R$ 27,69 kg  -  serve duas pessoas

ENDEREÇO: Avenida Manoel das Dores, nº 

2381, Centro, Tibagi - Pr.

 FAZ ENTREGA 

(42) 98836-9655
Clique aqui faça seu pedido 

tel:42988369655
tel:42988369655
tel:42988369655




 bolinho de feijoada. Acompanhado de molho de pimenta Oe vinagrete. Bolinho é recheado de couvee bacon. Hoje o 

blog do TudoGostoso traz algumas dicas para você fazer o 

frango assado perfeito. Confira a seguir! O frango assado é 

aquela receita perfeita para o almoço em família! Ele rende 

bastante e pode ser servido com uma diversidade de 

acompanhamentos. Por isso, que tal aprender a fazer essa 

receita? Hoje o blog do TudoGostoso traz algumas dicas para 

você fazer o frango assado perfeito. Confira a seguir! almoço 

em família! dicas para você fazer o frango assado perfeito. 

Confira a seguir!

SANDUÍCHE A MODA DA CASA
Panicadora Panipan

YAKISOBA
Restaurante e Lanchonete Avenida

DESCRIÇÃO: Legumes, carne e macarrão.

o Restaurante e Lanchonete Avenida você Nencontra opções com um excelente 

tempero caseiro e saboroso. Você precisa 

experimentar o Yakisoba do estabelecimento.

 FAZ ENTREGA  -  taxa de R$ 4,00

ENDEREÇO: Avenida Manoel das Dores, nº 

2362, Centro, Tibagi - Pr.

VALOR: R$ 39,99 kg  -  serve quatro pessoas

(42) 99938-8824
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999388824&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999388824&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999388824&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




 bolinho de feijoada. Acompanhado de molho de pimenta Oe vinagrete. Bolinho é recheado de couvee bacon. Hoje o 

blog do TudoGostoso traz algumas dicas para você fazer o 

frango assado perfeito. Confira a seguir! O frango assado é 

aquela receita perfeita para o almoço em família! Ele rende 

bastante e pode ser servido com uma diversidade de 

acompanhamentos. Por isso, que tal aprender a fazer essa 

receita? Hoje o blog do TudoGostoso traz algumas dicas para 

você fazer o frango assado perfeito. Confira a seguir! almoço 

em família! dicas para você fazer o frango assado perfeito. 

Confira a seguir!

SANDUÍCHE A MODA DA CASA
Panicadora Panipan

VIRADO DE FEIJÃO
Restaurante e Lanchonete Varandão

(42) 98835-2905

uem não gosta de um virado de feijão rico Qem sabores? O virado do Restaurante 

Varandão é feito com ingredientes do 

verdadeiro virado brasileiro. Quem prova vira 

freguês!

 FAZ ENTREGA

CONTATO: (42) 3275-3054

DESCRIÇÃO: feijão branco, couve, torresmo, 

linguiça fina,  pernil, ovos e farofa.

ENDEREÇO: Frei Gaudêncio, Centro, Tibagi - Pr.

VALOR: R$ 20,00 kg  -  serve cinco pessoas 

aproximadamente.

Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988352905&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988352905&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988352905&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




 bolinho de feijoada. Acompanhado de molho de pimenta Oe vinagrete. Bolinho é recheado de couvee bacon. Hoje o 

blog do TudoGostoso traz algumas dicas para você fazer o 

frango assado perfeito. Confira a seguir! O frango assado é 

aquela receita perfeita para o almoço em família! Ele rende 

bastante e pode ser servido com uma diversidade de 

acompanhamentos. Por isso, que tal aprender a fazer essa 

receita? Hoje o blog do TudoGostoso traz algumas dicas para 

você fazer o frango assado perfeito. Confira a seguir! almoço 

em família! dicas para você fazer o frango assado perfeito. 

Confira a seguir!

SANDUÍCHE A MODA DA CASA
Panicadora Panipan

PEIXE NA TELHA
Restaurante e Pizzaria Veneza

(42) 98867-5290

Peixe na Telha do Restaurante e Pizzaria OVeneza é feito com ingredientes e 

temperos selecionados e de qualidade. O 

prato é tão espetacular que se tornou o mais 

requisitado do cardápio. Gosto inigualável  que 

agrada os �bagianos e os turistas.

VALOR: R$ 88,00 kg  -  serve duas pessoas
 FAZ ENTREGA

DESCRIÇÃO: Peixe linguado “moqueca”, 

acompanha: arroz, purê de batata, thalharim ao 

alho e óleo e saladas

ENDEREÇO: Praça Edmundo Mercer, nº 62, 

Centro, Tibagi - Pr.
CONTATO: (42) 3275-1491

Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988675290&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988675290&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988675290&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




 bolinho de feijoada. Acompanhado de molho de pimenta Oe vinagrete. Bolinho é recheado de couvee bacon. Hoje o 

blog do TudoGostoso traz algumas dicas para você fazer o 

frango assado perfeito. Confira a seguir! O frango assado é 

aquela receita perfeita para o almoço em família! Ele rende 

bastante e pode ser servido com uma diversidade de 

acompanhamentos. Por isso, que tal aprender a fazer essa 

receita? Hoje o blog do TudoGostoso traz algumas dicas para 

você fazer o frango assado perfeito. Confira a seguir! almoço 

em família! dicas para você fazer o frango assado perfeito. 

Confira a seguir!

SANDUÍCHE A MODA DA CASA
Panicadora Panipan

X- CAMINHONEIRO
Restaurante N.S. Aparecida

NÃO FAZ ENTREGA

ENDEREÇO: Rodovia do café Km 410 Caetano 

Mendes, Tibagi - Paraná

xcelente lugar em Tibagi para saborear Euma refeição, se deliciar e não enjoar.  O 

X-Caminhoneiro é um lanche que agrada 

a todos. Feito com produtos de primeira 

qualidade, a comida é inesquecível.

DESCRIÇÃO: Sanduíche composto por pão 

caseiro, maionese, carne bovina, linguiça 

defumada, queijo e ovo.

VALOR: R$ 13,00 - serve uma pessoas.

(42) 99920-4405
Ligue e faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999204405&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999204405&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999204405&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




 bolinho de feijoada. Acompanhado de molho de pimenta Oe vinagrete. Bolinho é recheado de couvee bacon. Hoje o 

blog do TudoGostoso traz algumas dicas para você fazer o 

frango assado perfeito. Confira a seguir! O frango assado é 

aquela receita perfeita para o almoço em família! Ele rende 

bastante e pode ser servido com uma diversidade de 

acompanhamentos. Por isso, que tal aprender a fazer essa 

receita? Hoje o blog do TudoGostoso traz algumas dicas para 

você fazer o frango assado perfeito. Confira a seguir! almoço 

em família! dicas para você fazer o frango assado perfeito. 

Confira a seguir!

SANDUÍCHE A MODA DA CASA
Panicadora Panipan

FEIJOADA
Restaurante Sabor Caseiro

(42) 99992-9480

aborear uma feijoada aos sábados já virou Stradição em muitas casas �bagianas. A 

Feijoada do Restaurante Sabor Caseiro está 

se destacando cada vez mais, ela alia sabor e 

qualidade dos produtos.

DESCRIÇÃO: Feijoada, arroz, couve, torresmo, 

farofa, bife suíno, batata frita e saladas.

VALOR: R$ 35,00 - serve três pessoas.
FAZ ENTREGA

CONTATO:  (42) 3275-1994.

ENDEREÇO: Avenida Manoel das Dores, Nº 

1.400,  Tibagi - Pr.

Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999929480&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999929480&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999929480&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




CHURRASCO NA BRASA
Restaurante Vó CArmelina

CONTATO:  (42) 3268-1002.

FAZ ENTREGA

ENDEREÇO: Avenida Manoel das Dores, Nº 

2453,  Tibagi - Pr.

m almoço de domingo merece uma boa Ucarne e um bom acompanhamento. O 

Restaurante Vó Carmelina prepara as 

melhores opções. O churrasco é feito na brasa, 

saboroso e suculento.

VALOR: R$ 52,90 kg

DESCRIÇÃO: Churrasco com carne de primeira 

qualidade.

(42) 98868-2070
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988682070&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988682070&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988682070&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




CASCÃO TRUFADO DE AÇAÍ
Boca Roxa

DESCRIÇÃO: Trufado com bordas chocolate 

granulado ou amendoim. Recheios: chocolate, 

creme de amendoim, frutas vermelhas.

NÃO FAZ ENTREGA

 açaí da Sabat já é tradicional, mas agora Oconta com novidades. Feito com muito 

amor e carinho, ele é encontrado em um 

cardápio com vários sabores.

VALOR: R$6,50

ENDEREÇO: Praça Edmundo Mercer – Travessa 

do Guataçara ,  Tibagi - Pr.

(43) 8452-5092
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5543984525092&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5543984525092&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5543984525092&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




HAMBURGUER DO ANDREZÃO
Sabores da Casa

DESCRIÇÃO: Hamburguer artesanal na brasa 

acompanhado com molho verde caseiro, com 

cebola assada, bacon, alface americana, tomate 

queijo cheddar e pão d´agua.

CONTATO: (42) 99958-3548

ENDEREÇO: Rua Guataçara Borba Carneiro, 

 “Hambúrguer do Andrezão” vem Oganhando fama em Tibagi. Feito com 

ingredientes selecionados e um delicioso 

molho especial, o hambúrguer é assado na 

churrasqueira que deixa o sabor ainda mais 

incrível.

VALOR: R$ 15,00 - serve duas pessoas.
FAZ ENTREGA

(42) 98835-8373
Clique aqui faça seu pedido 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988836065&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988836065&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988836065&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




BARCA DE ACAÍ
Sorveteria Zero Grau

VALOR: R$ 32,00 - serve duas pessoas.
NÃO FAZ ENTREGA
CONTATO: (42) 99958-3548

ENDEREÇO: Rua Almeida Taques  nº170 , 

Centro, Tibagi - Pr.

 çaí já é bom, imagina quando ele vem em Auma barca, repleto de frutas e guloseimas 

que o deixam ainda mais gostoso? Essa 

delícia você pode degustas na Sorveteria Zero 

Grau.

DESCRIÇÃO: Sorvete de Açaí com diversas 

frutas e acompanhamentos.

(42) 98883-6065
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988836065&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988836065&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988836065&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




BOLO DOCE PECADO
Supermercado Cristal (Padaria 01)

ENDEREÇO: Rua Almeida Taques nº 201, Centro, 

Tibagi - Pr.

 bolo doce pecado é uma verdadeira Otentação com um toque requintado e 

suave que confere uma experiência 

saborosa e confortante. 

FAZ ENTREGA - em perímetro urbano sem taxa

VALOR: R$ 31,87 kg - serve seis pessoas (1 kg)

DESCRIÇÃO:  Bolo pão de ló, massa branca com 

recheio de um creme especial com leite 

condensado e creme de leite, salpicado com 

castanhas do Pará e ameixa preta, coberto com 

nata e coco em flocos

(42) 3275-1108
Clique aqui faça seu pedido: 

tel:4232751108
tel:4232751108
tel:4232751108




EMPADÃO DE COSTELA
Supermercado Cristal (Filial 3)

m empadão diferenciado, com um sabor Ui n d e s c r i � v e l ,  e x p e r i m e n t e  e  s e 

surpreenda!

DESCRIÇÃO: Uma massa leve, amanteigada 

com um recheio inovador. A combinação da 

costela, milho, ervilha, requeijão e um tempero 

super especial confere um sabor delicioso que 

desmancha na boca.

VALOR: 29,90 kg 
FAZ ENTREGA
ENDEREÇO: Rua Avenida Manoel das Dores nº 

1205, Centro, Tibagi - Pr.
CONTATO:  (42) 3275-3366 

(42) 98811-8801
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988118801&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988118801&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988118801&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




BOLO DE LEITE NINHO
Supermercado Futurama

DESCRIÇÃO: Bolo pão de ló com recheio de leite 

ninho.

VALOR: 29,90 kg - serve em média seis a oito 

pessoas

ENDEREÇO: Rua Herbert Mercer nº 1035, 

Centro, Tibagi - Pr.

FAZ ENTREGA 

uando for ao supermercado Futurama, Qvocê não pode deixar de levar para casa o 

B o l o  d e  L e i te  N i n h o .  Fe i to  c o m 

ingredientes selecionados, a massa é fofinha e o 

recheio saboroso. É de dar água na boca!

(42) 3275-1941
Clique aqui faça seu pedido: 

tel:4232751941
tel:4232751941
tel:4232751941




 X- BACON COM HAMBURGUER DE COSTELA

Tom Burguer

om um trailler aconchegante, o local vem se Cdestacando por seus pratos saborosos e 

caseiros. O de hambúrguer de costela é 

suculento e delicioso. Quem experimenta uma 

vez, quer comer sempre.

FAZ ENTREGA 

DESCRIÇÃO:  Pão especial, hamburguer de 

costela, bacon, muçarela, presunto, bata palha, 

tomate, alface e molho especial ( molho verde).

VALOR: R$ 14,00  - serve uma pessoa

ENDEREÇO: Praça Edmundo Mercer - Travessa 

do Guataçara nº 1035, Centro, Tibagi - Pr.

(42) 99915-3858
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999153858&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999153858&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542999153858&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




FRANGO NA BRASA
Restaurante O Tropeiro

VALOR: R$ 35,00  - serve quatro pessoas

 restaurante O Tropeiro é o lugar ideal para Oquem quer comer uma comida deliciosa. 

Um dos destaques é o Frango na Brasa, 

receita de família que está conquistando todos 

que provam e constatam a suculência e sabor 

do assado.

ENDEREÇO: Rua Ernesto Kugler, nº 1490, 

Centro, Tibagi - Pr.

DESCRIÇÃO:  F rango inte i ro  assado na 

churrasqueira acompanhado de uma deliciosa 

farofa e um saboroso molho grego. Receita de 

família

NÃO FAZ ENTREGA 

(42) 3275-1238
Clique aqui faça seu pedido: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=554232751238&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=554232751238&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=554232751238&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




PRATO FEITO
Restaurante Juventude

DESCRIÇÃO: feijão, arroz, batata frita, ovo, bife 

acebolado ou não e salada de 

acompanhamento 

VALOR: R$ 15,00  - serve uma pessoa.

ENDEREÇO: Herbert Mercer, n°763 , Centro, 

Tibagi - Pr.

 Restaurante Juventude, anexo ao Bar do  OÊnio, possuí um cardápio fenômenal. A 

comida é saborosa, bem temperada e 

com um ó�mo preço.

NÃO FAZ ENTREGA 

(42) 3275-3000
Ligue: 

api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988118801&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988118801&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20
api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5542988118801&text=Ol�%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido%20




BOLO CASCATA DE SABORES
Sabores Gourmet

ENDEREÇO: Rua Frei Gaudêncio, 

s bolos da Simone, como são conhecidos, Osão divinos. Todos feitos com muito amor, 

sabor e ingredientes com qualidade. Os 

produtos da Sabores Gourmet são um sucesso 

no município e região.

2º recheio: baba de moça, leite condensado 

cozido e creme doce de abacaxi.

FAZ ENTREGA -  taxa é R$ 4,00

1º recheio:  creme/creme cocada

Centro, Tibagi - Pr.

DESCRIÇÃO:  Pão de ló massa branca.

3º recheio:  creme de ameixa, nata e suspiro.

VALOR: R$ 60,00 kg - serve de doze a quinze 

pessoas

(42) 99839-9399
Clique aqui faça seu pedido: 

tel:4232751108
tel:4232751108
tel:4232751108
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