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Delícias feitas com amor

Há sete anos, as delícias gastronô-
micas da Cucas Caseiras da Rosana 
aguçam o paladar dos santa-cruzen-
ses. O segredo do sabor deve estar 
no trabalho em família. O amor e a 
dedicação com que Rosana Glesse 
toca os negócios foram passados 
para os filhos Eduarda, Leonardo 
e Jean, que hoje trabalham ao seu 
lado.  

O empreendimento que começou 
pequeno, está há um ano em novo 
endereço: na rua São José, nº 1.898, 

esquina com a rua Fernando Abott, 
em Santa Cruz do Sul. O espaço 
amplo oferece conforto para tomar 
um café com os amigos, saborear o 
café colonial com a família e provar 
os produtos coloniais, pães, tortas, 
doces e salgados. Para quem prefe-
rir as delícias podem ser embaladas 
para levar para casa ou o trabalho. 

Os empreendedores trabalham, 
ainda, com a linha de encomendas 
para festas e aniversários. Os pedi-
dos podem ser feitos pelo telefone 

(51) 3715-9492 ou através do e-mail 
pedido@cucasdarosana.com.br.

Venha provar essas delícias, 
de segunda-feira a sábado, das 
7h30min às 12 horas e das 13h30min 
às 19 horas. Você também pode 
conferir mais sobre a Cucas Caseiras 
da Rosana no site www.cucasdaro-
sana.com.br.

A Cucas Caseiras da Rosana 
dispõe de estacionamento próprio 
e localização de fácil acesso, para 
melhor conforto dos clientes. 
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Rosana e os filhos Jean, Eduarda e Leonardo trabalham juntos Há um ano, em novo endereço

Cucas

Tortas

Doces e salgados

São mais de 50 sabores. Entre 
eles, os premiados: Três Gerações, 
Amor Café, Essência da Alegria, 
Caramelo, Marta Rocha, Delícia 

Germânica, Sabor da Colônia e a 
rainha da Festa das Cucas 2019, 

Rot Kuchen (foto), cuca vermelha.

Oferecemos cerca de 30 sabores 
de torta para você se deliciar.

São diversas opções de doces
e salgados. Venha saborear

seus preferidos.


