


A BISCOITERIA
Uma experiência única de alegria, uma imensidão de sabor que traz 

prazer e um gostinho de infância a cada mordida!

A receita que nasceu em 2012, foi repassada para as mãos do casal 
Kalyne e Mauro Megiolaro, que viram a oportunidade de oferecer uma 

explosão de sentimentos ao invés de apenas vender biscoitos.

Os dois juntos com uma super equipe proporcionam uma viagem 
gastronômica a cada um que experimenta seus produtos!

São potes cheios de carinho, com biscoitos artesanalmente recheados 
de amor, feitos por uma empresa familiar. Um gostinho da infância na 
fazenda que vai fazer você se apaixonar! Porque os biscoitos da Sabor 

Encantado são assim, muito apaixonantes!

Ingredientes pra lá de gostosos e de alta qualidade, mas o principal é 
muito, mas MUITO AMOR envolvido em cada etapa da produção!

Ah! O doce de leite é feito com leite condensado Moça Nestlé e cozido 
na panela de pressão! Já consegue imaginar a cremosidade? 

Agora conta pra gente! Qual é o seu momento encantado?

Biscoitos para um cafézinho a tarde ou de sobremesa?
Para cantar parabéns ou para presentear uma pessoa especial?

Para uma surpresa romântica ou para curar a TPM?
Para te acompanhar na maratona da sua série preferida ou para 

comemorar a chegada do seu bebê?

Seja qual for a sua escolha, nossos biscoitos sempre deixarão o seu 
momento com um Sabor Encantado!

Abra o pote e se prepare pra viajar nessa experiência única e deliciosa!



SABORES CLÁSSICOS

DOCE DE LEITE MOÇA

O verdadeiro doce de leite feito 
com muito amor e carinho.

GOIABADA CREMOSA

Goiabada pura cremosa que 
derrete na boca.

LEITE NINHO

Leite ninho cremoso com o biscoito 
polvilhado no pó de leite ninho.

PISTACHE

Creme de pistache 
levemente adocicado.

CHURROS

Doce de leite caseiro com biscoito 
polvilhado no açúcar e canela.

BANANA COM CANELA

Doce de banana caseiro com 
biscoito polvilhado no açúcar 

e canela.

PAÇOCA

Creme de amendoim 
levemente adocicado.

R$29,90
POTE P

R$44,00
POTE M

R$79,00
POTE G



SABORES ESPECIAIS

COBERTINHAS

NUTELLA

Creme de avelã tradicional.

VANILLA

A docura da vanilla italiana 
proporciona um sabor inigualável  
e agrada o paladar mais apurado.

NOZES

Sabor refinado para quem não 
gosta de recheios muito doces.

KIT KAT

O famoso Kit Kat virou 
recheio dos nossos biscoitos! 

Cremoso e chocolatudo.

GANACHE DE LIMÃO

Ganache levemente 
azedinha e cremosa.

FLOR DE GENGIBRE

Sabor excêntrico vindo direto da 
Itália com  pedaços e notas suaves  

de gengibre.

R$33,00
POTE P

R$49,00
POTE M

R$89,00
POTE G

R$33,00
POTE P

R$49,00
POTE M

R$89,00
POTE G

Clássicos

R$35,00
POTE P

R$54,00
POTE M

R$109,00
POTE G

Especiais

Biscoitos cobertos com chocolate premium ao leite ou branco 
(sujeito à disponibilidade ou mediante encomenda.)

Valor extra de R$2,00 para misturar 2 sabores no mesmo pote. 
Potes M e G podem ser mesclados até 2 sabores. Consulte disponibilidade dos sabores 
ao realizar sua encomenda. Sabores de edições especiais podem alterar o valor do pote.
Biscoitos sem conservantes. Validade dos biscoitos de até 12 dias mantendo-o fechado. 



POTES HERMÉTICOS
Os potes Herméticos são feitos em vidro com tampa e 

vedação garantindo seu biscoito crocante e mais gostoso 
por muito mais tempo. Pote reutilizável. 

SAQUINHO
Saquinho personalizado com 6 biscoitos

(sujeito a disponibilidade)

R$18,00

R$79,00
POTE M

R$109,00
POTE G

Clássico

R$79,00
POTE M

R$119,00
POTE G

Especial

R$84,00
POTE M

R$119,00
POTE G

Clássico

R$89,00
POTE M

R$129,00
POTE G

Especial

Cobertinhas



Faça seu pedido através do 
whatsapp (11)99565-8255 

ou tel (11)3593-9124

/saborencantado.biscoitos

www.saborencantado.com.br

UNIDADE 1

Estrada das Lágrimas, 1889
São Caetano do Sul - SP

whatsapp (11)99565-8255
tel (11)3593-9124

UNIDADE 2

Park Shopping São Caetano
Piso: Térreo


