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Sua casa única
Esteja pronto para inspirar as melhores sensações neste Natal, seja bem-vindo ao 
nosso catálogo de Natal do Palato Casa. Aqui, você encontra dicas exclusivas sobre 
decoração natalina com sugestões criadas por especialistas renomados. Uma lista 
com itens indispensáveis para decorar sua casa com as principais tendências do ano, 
uma receita prática e saborosa para inspirar momentos de felicidade ao redor da mesa, 
e claro, uma seleção de produtos para presentear com sofisticação a quem você ama.
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Leve a magia do Natal Palato para a sua casa

É tempo de celebrar a verdadeira magia do Natal, estar presente com aqueles
que fazem a vida ser mais feliz e dividir com eles momentos incríveis. A família

se reúne para preparar cada detalhe, da ornamentação a troca de presentes, e aqui no
Palato não é diferente, já preparamos a casa e estamos prontos para viver o melhor do
Natal com você. Afinal, somos apaixonados por momentos de felicidades ao redor da
mesa. Que este momento seja único e inesquecível do jeito que sua família merece.

Bem-vindo
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As comemorações de fim de ano estão chegando e um ponto muito importante é a 
reunião familiar para celebrar estes momentos com pessoas especiais. Pensando nisso, 

preparamos algumas dicas para te ajudar a ter uma excelente recepção em sua casa.

Antes de tudo, planeje os preparativos para a decoração, escolha o estilo que mais é a sua 
cara e invista nele, pense no ambiente de forma geral e em como você pode trabalhar 
o espaço para que ele se torne o mais aconchegante possível. Depois de planejar toda a 

decoração, é hora de ter em mente o menu de Natal deste ano.

Para este momento o ideal é que se faça uma breve análise para formar a sua lista de 
convidados, procure saber se algum deles possui restrições alimentares, isso irá promover 

mais segurança para uma noite tranquila e cheia de harmonia.

Torne sua noite de Natal ainda mais inesquecível

Surpreenda
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Dots jateado und.

Com itens como este sua mesa 
posta ficará ainda mais elegante. 
O sousplat é indispensável para 
formar combinações incríveis na 
ceia de Natal.

Sousplat
Copa e Cia

Edirne 27cm 

Um design perfeito para servir 
seus convidados com estilo 
e sofisticação. Sem falar que 
esse tom mais clean pode ser 
facilmente adaptado para várias 
possibilidades de composições.

Prato
Wolff

Sea salt 27cm

Cuidado artesanal e design 
que só a Le Creuset tem! Sua 
mesa merece a durabilidade 
e resistência perfeita contra 
manchas, rachaduras e lascas. 
As possibilidades de composição 
são inúmeras.

Prato
Le creuset

Acanthus branco und.

Sua mesa pode ser ainda 
mais completa com peças 
que valorizam a elegância e 
a sofisticação na composição 
escolhida. Invista nesses 
detalhes do prato Porto Brasil.

Prato
Porto Brasil

R$9,03R$12 , 90R$ 74,90Por:

R$ 169,00Por:R$ 59,90Por:
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Rena dourado 4und. Tanola rena verde und.

Para arrancar suspiros dos seus 
convidados não esqueça de planejar 
cada detalhe também para a mesa 
com um kit de porta guardanapos 
de renas dourado.

Porta
guardanapo

Para servir as saborosas delícias 
gastronômicas de Natal, uma 
tigela decorada vai inspirar 
ainda mais a sua ceia natalina.

Tigela
Luiz Salvador

Mykonos 101 peças

Talheres resistentes e com a 
elegância garantida para a sua 
noite de Natal. Investir em peças 
inox é uma excelente escolha.

Faqueiro
Hércules 

210ml 6 Peças

Para uma mesa de tirar o 
fôlego, não pode faltar um belo 
conjunto de taças para brindar 
sua noite de Natal em família. 
Inspire as melhores sensações e 
decore com muito estilo.

Jogo de taças
Wolf

R$ 49,00Por:

R$ 1790,00Por:

R$59,43R$84 , 90

R$274, 50R$549,00
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Receita de Natal
A noite de Natal se torna inesquecível pelo momento de celebração com 
a família e amigos ao redor da mesa, e assim como a presença de pessoas 
especiais, boas receitas são essenciais para tornar esse momento único! 
Confira uma receita de Bobó de Camarão natalino, sugestão do Chef 

Serginho Jucá, que vai surpreender seus convidados na Ceia de Natal.

Bobó de camarão natalino
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Ingredientes:

• 100g macaxeira;
• 5ml de azeite de dendê;
• 1 tomate;
• 1 cebola;
• Cebolinha a gosto;
• 100ml leite de coco;
• Alho a gosto;
• 1 limão;
• Pimenta a gosto.

Modo de preparo:

Refogue o alho, a cebola e o tomate. Adicione leite de 
coco, o dendê, a cebolinha e o sal. Enquanto isso, cozinhe 
a macaxeira. Em seguida, bata-a no liquidificador com 
a base de leite de coco. Puxe os camarões temperados 
com sal e adicione o creme de macaxeira batido com 
a base. Deixe ferver. Apague o fogo e coloque gotas 
de limão e sirva. Dica do chef Serginho Jucá: combina 
muito bem com arroz de coco e farofa de frutas secas.

Palato Casa | Natal 2021
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Vale a pena inovar neste ano
ou manter uma temática mais
tradicional?

Quais as tendências de decoração 
para ter um Natal 2021 surpreendente?

R.: Pode tentar manter um equilíbrio! 
Use algo novo para agregar as coisas 
que você já tem em casa e que pode dar 
um toque especial e inovador. Uma dica 
é trocar as coisas de lugar.        

R.: Uma forte tendência para o natal 2021 é 
apostar no uso de luzes, velas , guirlandas, 
flores, presépios e bastante laços para 
arrematar as árvores, ou seja usar a 
criatividade com ousadia nos acessórios.

02.01.

Rodrigo Barbosa

Decorador

Tendências
de decoração

natalina
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Dá pra fazer uma decoração 
nova reutilizando alguns itens 
de tradição familiar na mesa, 
como: pratarias, louças, toa-
lhas?

É possível investir nas cores 
natalinas sem perder a 
harmonia com a decoração da 
casa?

R.: Sim, é uma ideia maravilhosa. Aposte 
também em vasos, quadros com fotos 
da família que trazem boas lembranças 
e valorizam os laços de família.

R.: Quando falamos de investir em cores
natalinas, temos que ter muito cuidado
para não perder a elegância e harmonia
dos tons. É interessante buscar usar tons
sobre tons, fazendo com que eles se ali-
nhem com a decoração do restante da
casa. Essa é a grande magia do Natal.

03. 04.

Palato Casa | Natal 2021
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Veja dicas de como deixar sua árvore exclusiva

Vamos montar sua árvore de Natal juntos? Chegou o momento mais esperado por todos os 
apaixonados pela época natalina, é hora de dar vida ao item indispensável e que transmite a 
essência do Natal em vários lugares do mundo. Em um clima especial de união familiar, todos se 
reúnem para juntar cada peça da árvore escolhida. E que tal juntar todos na sala para aproveitar 
ainda mais este momento? Se você já tem uma árvore em casa e quer repaginar com acessórios 
novos e cores diferentes, essa é a hora de inovar com o que há de melhor. Aposte em acessórios 
já clássicos como as bolas natalinas e fitas decorativas, a ideia é escolher os mais diferenciados 
que você pode encontrar no Palato Casa. Nas próximas páginas preparamos sugestões que vão 

te ajudar nessa missão de tornar sua árvore de Natal exclusiva. Vamos lá?

Sua árvore de Natal
ainda mais única
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*Valores referentes às árvores. Decoração não inclusa.

Und. a partir de:

Árvores de 
Natal

R$599,001 ,50m

R$699,001 ,80m

R$1690,002,25m

R$3790,003m

Palato Casa | Natal 2021
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Tecido veludo und.

Dê mais vida e estilo à sua árvore 
com o design trançado em 
vermelho e bege das fitas de 
decoração.

Fita aramada
Dea

Lalic 6cm 4 und.

Sua árvore de Natal tem que 
ter bolas decorativas que unam 
tradição e personalidade. Que 
tal um toque dourado para 
torná-la mais elegante?

Bola 
natalina

R$10,95R$21 , 90

Sentado sofft und.

Quer inovar na decoração natalina 
esse ano? Esse menino vestido 
em clima natalino pode encantar 
seus convidados e tornar a noite de 
Natal ainda mais alegre.

Menino
Tok da casa

R$ 169,00Por:R$ 99,90Por:

Apesar de tradicionais, os enfeites 
natalinos podem ser diferenciados 
e elegantes. As bolas decoradas 
dão aquele toque especial dando 
vida a sua árvore de Natal.

Bola
natalina

Nada melhor que fitas 
decorativas para a montagem da 
sua árvore de Natal. É um item 
indispensável, com toda certeza, 
e esse tom está perfeito para 
boas ideias de decoração.

Tecido veludo und.

Fita aramada
Dea

Topper 24cm

Puro charme e um toque 
delicado à sua árvore de 
Natal com uma coruja 
natalina muito encantadora.

Coruja
Tok da casa

Tok da casa verm. 3 und.

R$ 35,90Por:

R$ 49,90Por: R$ 49,90Por:
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Decor textil sortidas und. Tok da casa 33cm Decor vm 60cm

Almofadas
natalinas

Esquilo
decorativo

Quebra
nozes

Decoração | Natal 2021

R$ 149,00Por: R$ 159,00Por: R$ 249,00Por:
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Tok da casa nevada 70cm

Árvore 
de natal

Já faz parte do Clube Decorando? 
Um clube de compras feito 
especialmente para quem ama 
o universo da decoração e não 
quer perder nenhum descontos e 

nossas dicas exclusivas. 

Baixe o aplicativo do Palato  
e participe!

Palato Casa | Natal 2021

Lenhador sentado 45cm

Papai
noel

R$ 249,00Por: R$ 99,90Por:
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Tok da casa 21cm

Com itens diferenciados as 
possibilidades de decorar sua árvore 
de Natal e deixá-la exclusiva são 
inúmeras. Os bonecos também dão 
vida à sua decoração e as crianças 
adoram.

Soldado
quebra nozes

17cm sentada

Para compor uma decoração 
delicada e surpreendente, 
não deixe de inserir pelúcias 
que dão vida ao cenário de 
decoração natalina.

Ursa
Tok da Casa

45cm und.

Papai noel
Tok da casa

R$ 349,00Por: R$ 94,90Por:

Ideal para decorar espaços menores 
e dar aquele charme de Natal, essa 
árvore Tok da Casa de 60cm é super 
prática para decorar do seu jeito.

Tok da casa 60cm

Árvore 
de natal

Olha a delicadeza desse Papai 
Noel estilo lenhador sentado, 
prontinho para deixar sua casa 
ainda mais bonita neste Natal.

R$ 99,90Por: R$ 99,90Por:
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Quer escolher o presente perfeito para uma pessoa especial? Fique atento às novidades e 
tendências deste ano no Palato Casa. Você encontra itens realmente diferenciados, com opções 
para os gostos mais exigentes, uma loja completa de elegância e sofisticação para presentear com 
a melhor escolha. Nos acompanhe nas redes sociais, baixe o app e fique ainda mais por dentro 
das novidades. Sinta-se à vontade para nos visitar e inspirar o seu Natal de forma surpreendente.

Surpreenda com o melhor
Sugestões de presentes
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No Palato Casa tem tudo de conforto em cama, mesa e banho. A elegância e requinte que não te deixa na mão 
em qualquer época do ano, também pode transformar o Natal da sua casa no mais perfeito momento. Além 
de deixar o ambiente e compartimentos com um aroma muito agradável, você também pode encontrar itens 
diferenciados para decorar sua casa com muito estilo ou presentear de uma forma especial neste fim de ano.

inspirando o seu fim de ano

Conforto e leveza
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Lyor pierre vidro 3 peças

Capri ornela 

Presenteie com um jogo de 
banheiro em vidro cheio de 
detalhes em alto relevo e 
super elegante.

Um pijama leve e super 
confortável de manda longa 
e ótimo caimento. Presente 
perfeito para uma amiga 
especial.

Jogo p/
banheiro

Pijama
Trussardi

Buddmeyer 24x 250cm

Um estilo clean perfeito para 
preparar a cama com um tecido 
macio e super resistente. Investir 
nos tons atemporais é uma boa ideia 
para criar combinações elegantes.

Sobre
lençol

350ml

O Difussor Trussardi deixa o 
ambiente pronto para receber os 
familiares e amigos, e pode ser 
um presente prático e elegante 
neste Natal.

Difusor
Trussardi

M.Victoria canela patchouli

Imperiale Medieval 70x140cm

Para pendurar em portas, 
ganchos ou cortinas e 
experimentar a fragrância 
deliciosa de canela com 
patchouli.

Maciez e conforto na hora do 
banho, as toalhas da linha 
Trussardi são opções perfeitas 
para presentear alguém especial 
com elegância e sofisticação.

Tassel 
Perfumado

Toalha 
Trussardi

R$104, 30R$149,00 R$74, 50R$149,00

R$ 189,00Por:R$ 699,00Por: R$ 84,90Por:

R$ 49,90Por:
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Elegância e leveza para sua cozinha

Signature Flint 30cm

Panelas que unem sofisticação, 
beleza e durabilidade que a sua 
cozinha merece. Imagine quantas 
receitas saborosas podem surgir 
inspiradas nesses benefícios? 
Aposte nesta tendência.

Panela
Le creuset

Stand mix vermelha

Para preparar as melhores 
sobremesas e pratos na sua Ceia 
de Natal com muita praticidade, 
escolha essa batedeira super 
elegante no tom vermelho.

R$1690,00R$2090,00

Itens de desejo

Vermelha 220v

Uma união entre praticidade e 
estilo, a Essenza Mini é uma opção 
perfeita para compor o cantinho 
do café com aromas e sabores 
diferenciados da Nespresso.

Cafeteira Nespresso
Essenza mini

Batedeira
Kitchenaid

Por: R$2690,00 Por: R$399,00



2 9

Palato Casa | Natal 2021



3 0

Para café c/ pires

Um cafezinho cheio de 
sofisticação e requinte pede 
acessórios que despertam 
leveza e sensações de bem-
estar. Aposte nos tons mais 
claros para aquela pausa do 
café com os amigos em casa.

Xícara
Lyor

R$14 , 90 R$10,43 R$19, 90 R$13,93

Conchiglia 10x12cm

Aquele acessório onde todos 
da casa desejam encontrar os 
melhores doces merece ter a 
beleza e elegância garantidas. 
Com esta opção em vidro não tem 
erro, dá pra combinar com tudo.

Bomboniere
L’hermitage

Acathus fundo branco und.

Mesa servida com a sofisticação 
que o momento merece! Torne 
seu fim de ano ainda mais 
especial montando sua mesa 
com os pratos decorados da 
Porto Brasil.

Prato
Porto Brasil 

Por: R$15,90
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Sabia que você pode escolher 
os presentes de Natal direto 
na nossa loja on-line e garantir 
a alegria da família toda com 
segurança e comodidade? 
É só baixar o aplicativo ou 
acessar loja.palato.com.br e 
celebrar esse momento tão 
especial com mais facilidade. 
Lembrando que nesta época, 
o mais importante é estar ao 
lado de quem você mais ama.

Presenteie
sem sair  
de casa
Confira nossa loja on-line

Palato Casa | Natal 2021
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Madeira rústica und.

6 peças

Presenteie para a cozinha 
com requinte e sofisticação. 
Invista em acessórios com 
durabilidade e elegância.

Que tal investir em durabilidade, 
segurança e requinte nesse jogo 
de facas Laguiole? Também pode 
ser uma escolha perfeita para 
presentear neste natal.

Tábua
D’ville

Jogo de facas
Laguiole

P/ queijo und.

Ideal para servir queijos e deixar 
a mesa posta mais funcional 
em qualquer celebração, essa 
plaina feita com aço inox tem a 
durabilidade certa.

Plaina
Tramontina

Swirl lounina

A praticidade dessa forma para 
bolo Marissa é surpreendente. 
Além de formar um design 
super elegante para as massas.

Forma p/ bolo
Marissa

Empire red 220v

Vermelha und.

Praticidade com um charme 
especial. Esse mini processador 
é perfeito para presentear com 
funcionalidade e estilo.

Procurando uma peça prática com 
design lindo? A Cocotte mini da 
Le Creuset é perfeita para servir 
entradas e tira-gostos, podendo 
ser levado ao forno e micro-ondas.

Mini processador
Kitchenaid

Mini cocotte
Le Creuset

R$69,93R$99, 90 Por: R$629,00Por: R$45,90

Por: R$169,00Por: R$199,00Por: R$469,00
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Noivos
O casamento é um marco em nossas vidas! Do pedido de noivado até o sim, 
lidamos com emoções prazerosas e tantos sonhos que aos poucos vão se 
tornando realidade.

Escolhemos colocar a nossa lista no Palato pelo mix maravilhoso de itens 
diferenciados, o atendimento super prestativo e a praticidade, tanto para os 
noivos quanto aos convidados. A variedade dos produtos do Palato Casa atende 
a todos os gostos e bolsos. Além da praticidade de receber os presentes em 
casa!

O nosso primeiro Natal será regado de muito amor, companheirismo, e 
claro, com pitadas de praticidade e elegância trazidas pelos presentes que 
ganhamos. Nossa expectativa é que 2022 seja um ano fabuloso, repleto de 
saúde, amor e realizações.

Sônia Lages e Daniel Fireman se casaram
em 11 de Setembro de 2021
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Edição e promoções válidas de 01/11/2021 até 31/12/2021
Imagens meramente ilustrativas.


