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Já escolheu os presentes de Natal? As cestas são uma ótima opção, agradam a todos e podem 
ser montadas de acordo com a preferência de cada um. 
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CESTAS DE NATAL DE ROBERTA PAULINO
Roberta monta cestas de Natal bem completas, 
variadas, com itens bem selecionados. A cesta de 
petiscos vem com amendoim, castanha de caju, 
castanha do Brasil, pistache, bananinha frita, nozes, 
damasco, azeitonas, mussarela, doce de leite, geleia, 
castanha caramelizada, azeite, whisky e vinho, por 
R$280. O cliente tem a opção de montar da maneira 
que quiser, com uma bebida apenas ou com cervejas e 
petiscos, também com chocolate e champanhe, vinho 
e queijos, da maneira que preferir. A entrega varia de 
acordo com o bairro e as encomendas podem ser feitas 
através do e-mail bebetapaulino@gmail.com ou pelo 
telefone (31) 99401-4917.

CESTAS DE NATAL DA CASA DO VINHO 
A Casa do Vinho formatou para este 
ano 14 opções de cestas, com preços 
que variam de R$105 (Kit de Natal) a 
R$4.390 (Baú Escarlate). No tradicional 
catálogo que a Casa do Vinho faz 
todos os anos, nesta edição também 
aparecem caixas de madeira originais 
com vinhos em tamanhos especiais 
e sugestões de combinações de um a 
três vinhos em embalagens especiais, 
com ou sem taças de cristal. Entre os 
vinhos em tamanhos especiais estão 
ícones portugueses e italianos, como 
Barolos e Brunellos di Montalcino. O 
conteúdo da cesta pode conter de uma 
a nove garrafas de vinhos, além de outras bebidas, como vodka, whisky, licor 
e produtos gourmets. As cestas estão à venda nas duas lojas físicas e também 
no e-commerce da empresa (www.casadovinho.com.br). Em Belo Horizonte, 
a entrega é feita pela própria Casa do Vinho, com carro e entregadores 

CESTAS DE NATAL DA CASA RIO VERDE 
Selecionados entre os mais de 
400 rótulos de importação própria 
da Rio Verde, as cestas “Regiões” 
são compostas por sete vinhos de 
Espanha (R$365), França (R$475), 
Itália (R$398) e Portugal (R$335). As 
demais cestas de vinhos vêm com três 
rótulos de países como Chile, França, 
Espanha e Itália. Outra novidade são 
as cestas com vinhos por estilo: tintos 
macios, tintos complexos, rosés light, 
brancos frutados e espumantes 
frutados. Destaque também para 
a cesta “Medalha de Ouro”, com 
vinhos premiados em concursos 
internacionais com a medalha que 
lhe dá o nome. Televendas: (31) 
3116-2300. 

CESTAS DE NATAL DA HAUS MÜNCHEN
Para quem gosta de cervejas especiais, as cestas Haus 

ter duas composições diferentes. A “Cesta Munique” 
(R$110) vem com cinco cervejas (Kunstmann Miel, 
Erdinger Weissbier, Kunstmann Chocolate, Liefmans 

Chocolate, Vedett, Kunstmann Miel). Vendas: (31) 

1.257, Santo Agostinho.

CESTAS DE NATAL DA VITAFIT GOURMET
Para quem não quiser sair da dieta, as cestas da 

sem glúten, sem lactose e sem açúcar branco: bolo 
de maçã, canela, chia e castanha com calda de doce 
de leite lacfree; brownie de cacau com castanha e 
coco com calda de chocolate (sem farinha, é um 
brownie low carb) e bolo de laranja com calda de 

de entrega varia entre R$10 e R$15. Instagram: @

Telefone: (31) 99828-4080.

CESTAS DE NATAL DO VERDEMAR 
Além das cestas exclusivamente com 
produtos franceses e italianos, o 
destaque este ano vai para a cestas 
diet e para a do “Bem-Estar”, com uma 
exclusiva seleção de itens saudáveis. 
As cestas tradicionais estão sendo 
comercializadas a partir de R$289,90. 
A maioria das cestas, compostas por 
até 59 itens, entre vinhos, destilados, 
mercearia, bomboniere e frutas secas, 
tem 100% de seus produtos importados 
dos mais diversos países. O Verdemar 
oferece também as opções de estojos, 
caixas de presentes e maletas montadas 
com cervejas, vinhos e whiskys selecionados, na faixa de R$49,98 a R$239,98. As cestas 
podem ser adquiridas em todas as lojas Verdemar e pela central de vendas (31) 2105-
0199. O catálogo completo está disponível no www.cestasdenatalverdemar.com.br.

CESTAS DE NATAL DO SUPER NOSSO 
O Super Nosso disponibiliza, em BH, nas lojas 
Super Nosso Xuá, Lourdes, Luxemburgo e Buritis, e 
na loja de Nova Lima, atendimento especializado 
para auxiliar os clientes na composição de cestas 
exclusivas. O cliente pode escolher os produtos e 
os atendentes montam na hora. As lojas oferecem 
ainda um mix de cestas e presentes prontos, já 

tais como kits de vinhos e cervejas, cesta gourmet 
e kits de presentes com panetones e guloseimas. 

por exemplo, sai a R$135,90. O frete é grátis acima 
de R$ 99, para cestas com cervejas especiais 
compradas pelo site www.supernossoemcasa.com.
br. Atendimento personalizado: (31) 98743-8809.


