


1º Escolha o Tamanho

aprox 800g a 1000g (10 cm)  | serve 4-5 fatias

2º Escolha o Sabor

3º Escolha a Decoração

Tamanho P

Tamanho M

Tamanho Mini

Tamanho G

aprox 1,6kg a 1,9kg (15 cm)  | serve 8-10 fatias

aprox 2,3kg a 2,6kg (17 cm)  | serve 15-18 fatias

aprox 3,4kg a 3,8kg (20 cm)  | serve 22-25 fatias

**Nossos bolos não são vendidos por quilo e sim por
tamanho. O peso informado é uma estimativa e pode
variar de acordo com o recheio e/ou decoração
escolhidos.



Massa fofinha de baunilha recheada com 
creme moça e pedaços de abacaxi

Abacaxi com Creme

Massa fofinha de baunilha recheada com nossa 
cocadinha cremosa e pedaços de abacaxi

Abacaxi com Coco

Massa fofinha de baunilha recheada  com 
creme moça e morangos frescos

Creme Moça com Morangos

Massa intensa de chocolate recheada com o 
brigadeiro belga da casa e morangos frescos

Belga com Morangos

Massa intensa de chocolate recheada com o 
brigadeiro belga da casa

Brigadeiro Belga

Massa fofinha de baunilha recheada com 
nosso doce de leite uruguaio e creme moça

Bem Casado

Nossa massa de cenoura recheada com o 
brigadeiro belga da casa

Cenoura com Brigadeiro

Massa intensa de chocolate recheada creme de 
leite ninho

ChocoNinho



Massa intensa de chocolate recheada ganache
cremoso de chocolate meio amargo

Devil´s Cake

Massa fofinha de baunilha e massa intensa de 
chocolate recheada com o brigadeiro belga da 
casa e creme moça

Casadinho

Massa de baunilha recheada com mousse de 
leite ninho e lascas de chocolate meio amargo

Flocos

Massa fofinha de baunilha recheada com 
creme de leite ninho e nutella pura

Ninho com Nutella

Massa de baunilha recheada com mousse de 
leite ninho e lascas de chocolate branco

Nevado

Massa fofinha de baunilha recheada com o 
clássico brigadeiro de nozes da casa

Nozes

Massa de baunilha recheada com brigadeiro de 
pistache, creme moça e geleia de frutas 
vermelhas

Pistache com Frutas Vermelhas

Massa aveludada vermelha recheada com 
mousse de cream cheese e geleia de frutas 
vermelhas

Red Velvet

Massa intensa de chocolate recheada com 
nossa cocadinha cremosa

Prestígio

apenas para decoração Buttercream ou Naked



Bolo coberto com ganache e decorado com nossa 
clássica cobertura escorrendo, docinhos e/ou morangos

1. Drip Cakes

Bolo coberto com nosso creme de manteiga levinho e delicioso
2. Buttercream Cakes

Escolha  uma de nossas quatro opções de decoração

Bolo elegantemente coberto com casquinha fininha de 
chocolate

3. Dressed Cakes



Bolo sem cobertura lateral, com acabamento em 
acetato e decoração com brigadeiros e/ou morangos

4. Naked Cakes

R$ 78 

P MMini G
R$ 158 R$ 212 R$ 298 

R$ 240  
Tamanho Único - P

Unicórnio | Gatinho | Fridinha | Anjo



+R$ 5 

P MMini G
+R$ 8 +R$ 10 +R$ 15 

Flores* 

Flor
Única

+R$ 15 +R$ 20 +R$ 25 +R$ 30 

+R$ 10 +R$ 10 - -

Caixa
Presente

+R$ 15 +R$ 15 - -

Estrela de
Chocolate

+R$ 4 por estrela 

Nutella
Extra

*Valor por tipo/cor de flo
**Sem recheio

Coração
Lapidado**

+R$ 4 por coração 



Nosso Bolo de Cenoura 
lindão e cheio de charme!
Perfeito para qualquer 
ocasião!

Choco Cake

Com certeza algum deles será perfeito para você!

R$ 72 

Mini

R$ 178 

Grande
Agora disponível em 2 tamanhos

aprox. 1,5kg  | 8-10 fatiasaprox. 650g  |  3-4 fatias

Piscininha
Caseiro, fresquinho, ideal 
para aquele cafezinho da 
tarde especial!

R$ 32 

Mini

R$ 65 

Grande
aprox. 1,1kg  | 8 fatiasaprox. 550g  | 4 fatias

R$ 42 R$ 80 

Brigadeiro

Pistache

Vulcão
Aquele bolinho caseiro com 
muita, muuuuuita cobertura 
cremosa!

R$ 16 

Mini

R$ 65 

Grande

Opções: Cenoura com Brigadeiro 
| Chocolate com Brigadeiro

aprox. 1kg  | 6-8 fatiasaprox. 180g  |  Individual



Camadas intercaladas de bolo fofinho e recheio cremoso. 
Leve e muito gostoso!

Taças

Com certeza algum deles será perfeito para você!

R$ 110 

Opções:
Abacaxi com Creme | Brigadeiro Belga com 
Morangos | Morangos com Creme | Flocos 
Casadinho | Nozes | Pistache com Frutas 
Vermelhas | Red Velvet

aprox. 1,2kg  | 5-6 porções

Único

Brownie com Ninho e Nutella | Brownie
com Brigadeiro e Ninho

R$ 140 
aprox. 1,3kg  | 5-6 porções

Banoffee
A queridinha do momento! 
Leve, doce na medida, não 
tem como não gostar!

R$ 16 

Mini

R$ 130 

Grande

Opções: Doce de Leite | Nutella

aprox. 1,8kg  | 6-8 fatiasaprox. 180g  |  Individual



O complemento perfeito para o seu evento!!

Escolha seus sabores favoritos e seja feliz!

R$ 2,50 

Opções:
Beijinho | Leite Ninho | Oreo | Churros
Doce de Leite com Coco 

aprox. 25g cada  
Mínimo 10 por sabor

Belga | Branco Crispy | Kit Kat | Nozes
Oreo com Nutella | Ninho com Nutella

R$ 3,00 

cada

cada


