
Iguarias do
Tempo
Natal 2022



Presenteie os que mais ama com Iguarias artesanais.
Porque quando é feito com amor até tem mais sabor!

SURPREENDA QUEM MAIS GOSTA COM AS
NOSSAS IGUARIAS...



Habitualmente estamos nos momentos mais marcantes da vida dos
nossos clientes.

Este Natal não vai ser diferente e pode levar as nossas Iguarias até à sua
mesa. 

LEVAMOS AS NOSSAS IGUARIAS ATÉ SI...



Bolo da Senhora    
 

bolo rico em frutos
secos  com doce de ovos

e chila 

Redondo decorado com glacê
(1,00 Kg)

 
25,00€ unid. Retangular com 600 grs 

 
17,00€ unid. 



BOLO DA SENHORA

Quer saber porquê?
 
Todos nós temos uma senhora especial nas nossas vidas...
uma mãe, uma avó, uma tia ou mesmo uma vizinha!
Este bolo é dedicado a todas elas que cozinham com alma
e coração para os que mais amam, tornando assim, os
sabores em memórias inesquecíveis que nos aconchegam
num fechar de olhos!
A Iguarias do Tempo criou esta receita com todo o seu
amor, a pensar em si, para que possa ser recordada ao
longo dos tempos e levar este carinho de geração em
geração. 
 
Tudo o que é feito com amor tem mais sabor!



Bolo da Senhora Vegan   
 

bolo vegan  com farinha de
arroz, frutos secos,

cenoura e especiarias

Retangular com 600 grs 
 

17,00€ unid 

Redondo com aprox. 1,00 Kg 
 

25,00€ unid 



Filhoses de  Abóbora
 

0,80€ unid.



Rabanadas Simples
 

1,20€ unid.

Rabanadas Recheadas com Compota
de  Abóbora

 
1,70€ unid.



Lampreia de Ovos - 20,00€ unid.

aprox. 800 grs.                                        
 



Brisa de Amendoim - 21,00€ unid.

 



Fofo de Noz com Doce de Ovos - 19,00€ unid.
                                        

 

Pudim de Requeijão e Amêndoa - 19,00€ unid.

                                     
 



Torta de Noz com Doce de Ovos - 18,00€ unid.      

Molotof com Doce de Ovos e Amendoa - 16,00€ unid.      

Fofo de Suspiros com Frutos Silvestres - 19,00€ unid.

acresce 3,00€ pela taça.      



Bolo de Maçã e Canela - 18,00€ unid.      

Bolo de Chocolate com Recheio de Frutos
Vermelhos - 19,00€ unid.      



Cheesecake de Forno com Frutos Vermelhos - 21,00€ unid.      



Tarte de Lemon Curd - 21,00€ unid.

Sem Glúten      



Tarte de Chocolate e Caramelo Salgado - 21,00€ unid.



Tarte de Frutos Vermelhos -
21,00€ unid.

VEGAN



www.iguariasdotempo.pt 244 802 761

comercial@iguariasdotempo.ptIGUARIASDOTEMPO

MAIS INFORMAÇÕES
- Todos os nosso produtos são artesanais.

- Só trabalhamos por encomenda. Aconselhamos que a encomenda seja
feita com a máxima antecedência para que possamos corresponder ao
seu pedido. 

-As encomendas são levantadas na Quinta das Silveiras 

- Os valores apresentados já incluem IVA à taxa em vigor.


