
CARDÁPIO 2021



BRIGADEIROS VEGANOS

Chocolate Tradicional ou Beijinho de Côco

Brigadeiro TradicionalBrigadeiros Sortidos

Pão de Mel Vegano de Doce de Leite
com Cobertura de Chocolate 50% e 

Branco

Doce de Leite   • veganos, sem glúten e com açúcar de côco •

Chocolate   • veganos, sem glúten e sem açúcar •

Coco   • veganos, sem glúten e sem açúcar •

Mini Pães de Mel

Pistache

Caixa Sortidos

• veganos, sem açúcar e sem glúten • 

* cobertura de chocolate 50% ou cobertura chocolate branco *

caixa de 6, R$ 42   |   caixa de 12, R$ 84

caixa de 6, R$ 57   |   caixa de 12, R$ 113

caixa de 6, R$ 57   |   caixa de 12, R$ 113

10 unidades, R$ 110,00 | caixa de 6 sortidos, R$ 161

PÃO DE MEL VEGANO, R$ 24 UN.

BOLACHA OREO, R$ 24

BROWNIE, R$ 26

NOSSOS PRODUTOS SÃO FEITOS SEM NENHUM TIPO DE LEITE ANIMAL, GLÚTEN, OU CONSERVANTES.

Brownie Bolacha Oreo



* Caso queiram veganos por favor avisar com antecedência para verificarmos a disponibilidade.

BOLO NO POTE, R$ 31 UN.sem leite e sem glutén

Bolo de Chocolate com Brigadeiro de Pistache  

Cookies’n Cream com Brownie  •  Bolo de Cenoura com Brigadeiro  •  
Brigadeiro com Bolacha  •  Doce de Leite com Bolacha  •  Nutella  •

Nutella Cookies’n Cream  •  Caramelo  •  Paçoca  •  Crocante de Nuts  •

Bolo de Cenoura com Brigadeiro 

Bolo de Cookies com Doce de Leite

Bolo de Cookies com Brigadeiro

Bolo de Baunilha com Churros  

Bolo de Chocolate com Brigadeiro  

Bolo de Chocolate com Beijinho de Côco  

Bolo de Baunilha com Doce de Leite 
• com ovos, sem glúten, sem leite e com açúcar de côco •

• com ovos, sem glúten, sem leite e com açúcar de côco •

• com ovos, sem glúten, sem leite e sem açúcar •

• com ovos, sem glúten, sem leite e sem açúcar •

• com ovos, sem glúten, sem leite e sem açúcar •

• com ovos, sem glúten, sem leite e sem açúcar •

• sem glúten, sem leite e com açúcar de côco •

• sem glúten, sem leite e sem açúcar •

• vegano • 

• vegano • 

NOSSOS PRODUTOS SÃO FEITOS SEM NENHUM TIPO DE LEITE ANIMAL, GLÚTEN, OU CONSERVANTES.

BOMBOM RECHEADO

TABLETES R$ 47

caixa de 5 R$ 104     |      unidade peso R$ 18

Bolo no Pote de Cookies com Brigadeiro

Bolo no Pote de Chocolate com Beijinho 
de Côco

Tablete de Caramelo Bombons Caixa com 5

* cobertura de chocolate 50% ou chocolate branco *

* cobertura de chocolate 50% ou chocolate branco *



LATINHAS novidade!

simples P R$ 92      | simples G R$ 121
com cobertura R$ 121 | com cobertura R$ 210

latinha P R$ 131         | latinha G R$ 189

Biscoitos | Amanteigados com toque de canela  (homemade)

Lascas de Chocolate com Amêndoas e Flor de Sal

Mini Palha Italiana de Brigadeiro

CROC de Nutella com Chocolate 50% ou Chocolate Branco ou MIX

• vegano, sem açúcar e sem glúten •
• opção simples ou com cobertura ao leite/branco •

• vegano, sem glúten e sem açúcar •

• vegano, sem açúcar e sem glúten •

• vegano, sem açúcar e sem glúten •

latinha P R$ 131     |       latinha G R$ 189

latinha P R$ 131      |       latinha G R$ 189

latinha P R$ 157     |       latinha G R$ 210

latinha P R$ 157     |       latinha G R$ 210

Mini Palha Italiana de Doce de Leite

Chocolate Branco com Pistache

• vegano, sem glúten e com açúcar de coco •

• vegano, sem açúcar e sem glúten •

Mini Palha Italiana e Brigadeiro

Lascas de Chocolate com Amêndoas e Flor de Sal

CROC MIX de nutella com chocolate branco e 50%

NOSSOS PRODUTOS SÃO FEITOS SEM NENHUM TIPO DE LEITE ANIMAL, GLÚTEN, OU CONSERVANTES.



BOLOS SIMPLES estilo vulcão forma com furo no meio

TORTAS R$ 226 serve 15 pessoas

Bolo de Chocolate com Recheio de Brigadeiro..................................................................R$ 168

Oreo Cake | Bolo branco com pedaços de biscoito tipo oreo na massa com calda de 
brigadeiro branco e mais biscoitos de oreo........................................................................R$ 184

Bolo de Cenoura com Calda de Chocolate.........................................................................R$ 168

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína)  •

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína)  •

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína)  •

Torta Massa Cacau Black com Recheio de Brownie

Torta Chocolate Branco com Framboesa

Torta Crocante de Nutella com Brigadeiro

Torta Caramelo Chocolate Flor de Sal

Torta Chocolamour

Torta de Doce de Leite

• vegano, sem açúcar e sem glúten •

• vegano, sem açúcar e sem glúten •

• vegano, sem açúcar e sem glúten •

• vegano, sem glúten e adoçado com melado •

• vegano, sem glúten e sem açúcar •

• vegano, sem glúten e açúcar de coco •

• opção vegana • 

• opção vegana • 

Torta de Doce de Leite

Torta Crocante de Nutella com
Brigadeiro

Oreo Cake

NOSSOS PRODUTOS SÃO FEITOS SEM NENHUM TIPO DE LEITE ANIMAL, GLÚTEN, OU CONSERVANTES.



Bolo de Chocolate com Recheio de Brigadeiro..................................................................R$ 178

Bolo de Chocolate com Recheio de Doce de Leite Vegano......................................................R$ 210

Bolo de Chocolate com Recheio de Brigadeiro de Pistache............................................R$ 199

Bolo de Baunilha com Doce de Leite Vegano..............................................................................R$ 178

Bolo de Bem Casado | Bolo branco aveludado muito macio, com 8 camadas de bolo interca-
ladas com nosso doce de leite vegano..........................................................................................R$ 178

Bolo de Chocolate com Recheio de Beijinho de Coco......................................................R$ 178

Bolo de Churros com Doce de Leite Vegano................................................................................R$ 178

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína)  •

• sem glúten, sem leite (sem caseína) e adoçado com açúcar de coco  •

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína)  •

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína)  •

• sem glúten, sem leite (sem caseína) e adoçado com açúcar de coco  •

• sem glúten, sem leite (sem caseína) e adoçado com açúcar de coco  •

• sem glúten, sem leite (sem caseína) e adoçado com açúcar de coco  •

Brownie Cake Tradicional

• low carb – sem farinha, sem glúten e sem leite (sem caseína) •

Bolo de Cenoura Naked Cake

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína) •

doce de leite R$ 168      brigadeiro R$ 168
açúcar de coco sem açúcar

Bolo Branco com Recheio de Pistache e 
Ganache de Chocolate Branco

Bolo de Cenoura Naked Cake

quase todos os bolos temos a opção com ou sem ovo

BOLOS •  montados por camadas preço por 1kilo •• opção vegana • 

Bolo de Bem Casado

• opção vegana •

• opção vegana •

• opção vegana •

• opção vegana •

• opção vegana •

• opção vegana •

• opção vegana •

doce de leite vegano R$ 178      brigadeiro R$ 178      pistache R$ 199
açúcar de coco sem açúcar sem açúcar

NOSSOS PRODUTOS SÃO FEITOS SEM NENHUM TIPO DE LEITE ANIMAL, GLÚTEN, OU CONSERVANTES.



Bolo Branco com Recheio de Brigadeiro de Pistache Finalizado com Ganache de Chocolate 
Branco..........................................................................................................................................R$ 199

Bolo Bianca | Bolo Branco Super Fofinho com Recheio de Leite Condensado Vegano e 
Morangos Finalizado Com Ganache Branco e Morangos...............................................R$ 205

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína) •

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína) •

Bolo de Nozes | Com Recheio de Doce de Leite Vegano..................................................R$ 199

• sem açúcar, sem glúten, sem leite (sem caseína), adoçado com açúcar de coco •

Bolo de Nozes

Bolo Red Velvet Recheado com “Cream Cheese” Vegano de Castanhas....................R$ 194

• sem açúcar e sem glúten •

EXCLUSIVO COM OVOS

Brownie Cake com Cacau Black | Recheio de Brigadeiro Branco de Avelã e Brigadeiro 
ao Leite de Arroz........................................................................................................................R$ 178

Naked de Vanilla | Recheado com Creme Branco tipo “Patissieur” Vegano................R$ 189

• sem glúten e sem açúcar •

• sem glúten e sem açúcar •

Brownie Cake Tradicional • sem glutén •

sem açúcar

Brownie Cake com Brigadeiro

Bolo de Pão de “Mel” | Utilizamos o Melado para Adoçar

Cookie Cake com Brigadeiro

• sem glúten •Cookie Cake

• opção vegana •

• opção vegana •

• opção vegana •

• opção vegana •

• apenas vegano •

• apenas vegano •

• apenas vegano •

• opção vegana •

doce de leite vegano R$ 178      brigadeiro R$ 178
açúcar de coco sem açúcar

doce de leite vegano R$ 178      brigadeiro R$ 178
açúcar de coco sem açúcar

doce de leite vegano R$ 178      brigadeiro R$ 178      pistache R$ 199
açúcar de coco sem açúcar

NOSSOS PRODUTOS SÃO FEITOS SEM NENHUM TIPO DE LEITE ANIMAL, GLÚTEN, OU CONSERVANTES.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
ALERGIAS

SUBSTITUIÇÕES

ARMAZENAMENTO

ENTREGAS

DECORAÇÃO

ATELIER

• Todos os nossos doces são feitos sem glúten  e sem leite animal (sem contaminação cruzada). Seguros para consumo de celí-
acos e para quem tem intolerância a caseína, ou possui APLV •

• Nos doces sem açúcar, utilizamos adoçantes naturais, como sorbitol e eritritol para adoçar. Estas opções são mais indicadas aos 
diabéticos. OBS.: consumidos em excesso podem ter efeitos laxativos, ou causar distensão abdominal.

• Se preferir que seja adoçado com demerara, ou açúcar de coco, nos consulte para saber a possibilidade. Esta é a única troca 
que fazemos, não conseguimos substituir farinha, óleos e outros ingredientes. 

• Sugerimos que sejam mantidos na geladeira, e retirados 2h antes do consumo em temperatura ambiente, local fresco e 
arejado.

• Pedimos 72 horas (3 dias) de antecedência para os pedidos. 

• Como nossos doces são delicados aconselhamos serem retirados em nosso atelier.

•  O valor do frete varia de cada endereço, nos consulte!

•  Não nos responsabilizamos por qualquer incidente durante o frete.

•  O pedido será confirmado após o envio do comprovante do mesmo.

• Todas as tortas e bolos vem sem a decoração extras como frutas, flores, placas. Podemos decorar, qualquer sabor que você quiser

• Frutas $45,00

•  Mini flores $10,00

•  Plaquinhas escritas 3 dias antecedência $30,00

• Rua Henrique Martins, 512. Jardim Paulista



Com carinho,
Loli e equipe.

Obrigada por comprar conosco!


