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Que tal um café da tarde? 

Consagrada por suas delícias, a Confeitaria Neisa é reduto de quem 
aprecia uma boa iguaria tanto doce quanto salgada. Tortas, docinhos, 
quiches, salgados, sanduiches, cafés, chás e muitos outros são as op-
ções para quem deseja desfrutar de um ambiente agradável em com-
panhia de familiares ou amigos e acompanhado de belos lanches. A 
iniciativa da proprietária ganhou o gosto dos bageenses. A Confeitaria 
Neisa atende também a festas e eventos e possui local para a realiza-
ção de festas. O horário de funcionamento é diário das 11h às 20h.

Um pouco de história...

Um dos momentos mais agradáveis do dia é o de desfrutar de um belo 
café da tarde. Na Confeitaria Neisa as opções são os sanduiches quentes, as 
quiches, torta fria e outros acompanhados de um delicioso chocolate quente 
com marshmallow ou, ainda, um chá ou suco natural.

Crédito: Diones 
Alves Photography

Chegou a linha de carnes Sabor 
da Campanha, trazendo mais 

qualidade e sabor para a sua mesa.

Sabor da Campanha, ao 
experimentares o resultado 

será um só: a sua satisfação!

www.sabordacampanha.com.br
Fones: (51) 9994.7771  

(51) 9829.7496 | (53) 9969.1316

Pontos de venda Sabor da Campanha: 
Rede de Supermercados Peruzzo | Rede Righi | Rede Cotrisel

Bazana - Santiago |Pazzini - São Francisco de Assis |O Baratão - Mata

Reconhecimento para carnes de 
qualidade através do selo Sabor 

da Campanha 

Com uma proposta diferenciada de um selo que identifica produtos como 
produtos de qualidade e que mantenham as características da região, promoven-
do mais qualidade na carne, este é o objetivo do projeto Sabor da Campanha. E, 
mais do que isso, a intenção é identificar carnes de qualidade, oriundo de produ-
tores parceiros que constantemente estão inovando seus manejos para manter os 
padrões de qualidade dos animais.

Fazem parte do projeto animais de raças Britânicas como Aberdeen Angus, 
Red Angus, Hereford, Devon, Shorton, etc. que tenham até três anos de idade 
ou cruzamentos orientados até 2,5 anos de idade, podendo se tratar de machos e 
fêmeas sem atividade reprodutiva.

O processo inicia na qualidade dos animais selecionados que em seguida pas-
sam por um abate e distribuição altamente qualificado e higienizado, garantindo 
que a carne não perca suas qualidades naturais. 

O projeto promove ainda assessoramento técnico aos supermercados par-
ceiros para desenvolvimento de pontos de venda de carne de qualidade em todo 
o estado. O objetivo disto é tornar os estabelecimentos dos pontos de venda 
referência em venda de uma carne de qualidade.

São parceiros e referências na venda de carne de qualidade Sabor da Cam-
panha: os Peruzzos Bagé, Dom Pedrito, Candiota, Pelotas, Alegrete, Santa Ma-
ria, Caçapava do Sul e Canguçu, os Righis Sant’Ana do Livramento e Rosário 
do Sul, o Bazana Santiago, o Pazzini São Francisco de Assis, O Baratão Mata, os 
Cotrisel Vila Nova, São Sepé e Restinga Seca.
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