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Na Confeitaria Tereza ou no Mercado Bela Vista, 
qualidade e variedade para você

Para as refeições sempre é bom 
ter à disposição delícias doces e 
salgadas. Sem contar para as come-
morações que exigem um cardápio 
especial. Desde 2013, a Confeitaria 
Tereza está sempre pronta para 
receber seus clientes e oferecer 
preparos de dar água na boca. Para 
festas, reuniões ou happy hour com 
os amigos e colegas de trabalho são 
diversas opções: doces tradicionais 
e fi nos, tortas e variedade em salga-
dos como pastéis, mini hambúrgue-
res, mini pizzas, tortinhas de limão 
e chocolate, entre outros. De acordo 
com os empresários Fernando e 
Silvana Gaspary, as delícias podem 
ser personalizadas de acordo com o 
gosto do cliente ou o tema da festa. 

Já no lanche ou almoço, a pedi-
da pode ser xis de frango, carne, 
calabresa, coração, bacon ou x-
tudo, bem como cachorro-quente, 
sanduíche natural, torrada e pastel 

de forno. Todos com opção de 
tele-entrega. Quando a vontade é 
saborear um lanche com os colegas 
de empresa, a confeitaria aceita 
encomendas de pratos prontos, 
montados como o cliente desejar: 
com doces, tortas e salgadinhos. 

Na Confeitaria Tereza, cucas, 
rocamboles, ninhos de abelha, 
além de bolachas e pães também 
estão à disposição todos os dias. 
Venha saborear as delícias no 
local ou fazer seu pedido, na rua 
Roberto Gruendling, nº 62, centro 
de Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 3718-2023. De se-
gunda a sexta-feira, o horário de 
atendimento é das 6h45min às 
18h30min, sem fechar ao meio-
dia. Aos sábados, a padaria está 
aberta até as 15h30min. Todas 
as novidades podem ser acompa-
nhadas pela página no Facebook 
@Confeitariatereza.  

Mercado está localizado na rua Ernesto Wild, nº 1.340, em Vera Cruz

LUCAS BATISTA

Também sob o comando dos em-
preendedores Fernando e Silvana Gas-
pary está o Mercado Bela Vista. Com a 
proposta de ser o mercado amigo dos 
clientes, foi inaugurado no dia 15 de 
agosto deste ano. O empreendimento 
conta com produtos de higiene e uso 
pessoal, limpeza, alimentos e utilida-
des, bem como fruteira, refrigerante 

gelado e potes de sorvetes da Gut 
e Kibon. Além disso, diversas de-
lícias esperam os clientes. Que tal 
garantir uma nega maluca, cuca ou 
bolo para a hora do lanche ou para 
acompanhar o chimarrão com os 
amigos e a família? Ou comer aque-
le pão francês quentinho que você 
encontra pela manhã e a tardinha 
saindo direto do forno? Já para as 
comemorações ou aquele momento 
de relaxamento, os chopes artesa-
nais da Souza’s Bier são a pedida. 

Venha fazer suas compras. O 
Mercado Bela Vista está loca-
lizado na rua Ernesto Wild, nº 
1.340,  em Vera Cruz. De segunda 
a sexta-feira, o horário de aten-
dimento é das 8 às 12 horas e 
das 14 horas às 19h30min. Nos 
sábados, o mercado está aberto 
até as 19 horas. Acompanhe to-
das as novidades pelo Facebook 
@mercadobelavistaa.
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PIZZAS CONGELADAS
No Mercado Bela Vista ou na 
Confeitaria Tereza, você encon-
tra as pizzas congeladas nos 

sabores frango e 
calabresa.

São delícias salgadas e doces para encomendar ou comer no local
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