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A ARCÁDIA TAMBÉM JÁ ENTREGA PREGOS, BRUNCH EA ARCÁDIA TAMBÉM JÁ ENTREGA PREGOS, BRUNCH E
TOSTASTOSTAS

Os chocolates são os produtos mais conhecidos da Arcádia. O bombons recheados com vinho doOs chocolates são os produtos mais conhecidos da Arcádia. O bombons recheados com vinho do

Porto e as línguas de gato de chocolate negro ou de leite são o produtos que mais depressaPorto e as línguas de gato de chocolate negro ou de leite são o produtos que mais depressa

associamos à marca. Porém, o grupo também possui agora algumas cafetarias no País com umassociamos à marca. Porém, o grupo também possui agora algumas cafetarias no País com um

conceito de refeições leves que passaram a estar disponíveis através das diversas plataformas deconceito de refeições leves que passaram a estar disponíveis através das diversas plataformas de

delivery.delivery.

É por Arcádia Café que pode encontrar o projeto nas aplicações da Uber Eats, da Glovo e da BoltÉ por Arcádia Café que pode encontrar o projeto nas aplicações da Uber Eats, da Glovo e da Bolt

Food. Doces para encomendar não faltam, mas a maioria das propostas para entregar em casaFood. Doces para encomendar não faltam, mas a maioria das propostas para entregar em casa

inclui salgados.inclui salgados.

Para começar o dia, pode escolher os menus de pequeno-almoço e brunch. Para começar o dia, pode escolher os menus de pequeno-almoço e brunch. 

Este conceito do Arcádia Café também está disponível para take-away a partir da loja da marca deEste conceito do Arcádia Café também está disponível para take-away a partir da loja da marca de

Lisboa, na Avenida da Liberdade; na Praça Velasquez, na Avenida da Boavista e no Passeio Alegre, asLisboa, na Avenida da Liberdade; na Praça Velasquez, na Avenida da Boavista e no Passeio Alegre, as

três no Porto; ou no NorteShopping, em Matosinhos.três no Porto; ou no NorteShopping, em Matosinhos.
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