PRODUTO
Bem Casado
Bem Casado de Brownie
Biscoitos decorados
Bisnaguinha Brigadeiro GOURMET / Grande (40 gr )
Bolo Gelado (individual) – coco – cenoura com brigadeiro –
crocante – brigadeiro – abacaxi
- No papel chumbo com fita
- Na Marmitinha com fita
- Trouxinha no Tecido
Bombons Recheados (mini Dantops – Nutella – Brigadeiro –
Marshmallow e Doce de Leite)
Brigadeiro GOURMET / Vitrine (18 gr)
Brigadeiro GOURMET (Frutas secas) / Vitrine (18 gr)
Brigadeiro GOURMET / Festa (12 gr)
Brigadeiro GOURMET (Pistache) / Festa (12 gr)
Brigadeiro TRADICIONAL / Vitrine (18 gr)
Brigadeiro GOURMET PERSONALIZADO
(pasta americana, papel de arroz,...)
Brigadeiro TRADICIONAL PERSONALIZADO
(pasta americana, papel de arroz,...)
Brigadeiro TRADICIONAL de colher(pote de vidro 40gr + colher +
fitinha)
BRIGADEIRO DE COLHER – EXTRAS – PERSONALIZAÇÃO (
TAG – ETIQUETA – FITA)
Brownie (embalagem individual)
(caixinha + fitinha)
Charuto de chocolate (ao leite ou com crocante)
Caixa de Charuto (só a caixa)
Colher de brigadeiro individual (20 gr) com confeitos
Cookies pedaços de chocolate
Cupcake Mini simples
Cupcake Mini simples na caixa
Cupcake Mini personalizado
Cupcake Mini personalizado na caixa
Cupcake Grande simples
Cupcake Grande simples na caixa
Cupcake Grande personalizado COM GLACE
Cupcake Grande personalizado COM PASTA AMERICANA
Flor de bolacha (bolacha negresco coberta de chocolate colorido
em formato de flor)
Flor de bolacha na lata
Maça do amor
Maça decorada

Macarons (5 cm diâmetro)
Macarons Pequeno ( 3 cm diâmetro)
Macarons no palito
Mamadeirinha c/ Brigadeiro GOURMET
Mini Naked Cake na caixa
Mini bolo na caixa
Palha Italiana no Palito
Palha Italiana no celofane individual
Palha Italiana (caixinha + fitinha)
Panelinha de Brigadeiro GOURMET / Peq. (55 gr)
Panelinha de Brigadeiro GOURMET/ Média (85 gr)
Panelinha de Brigadeiro TRADICIONAL / Peq. (55 gr)
Panelinha de Brigadeiro TRADICIONAL / Média (85 gr)
Pão de Mel com doce de leite – embalado no saquinho
Pão de Mel pequeno com doce de leite na caixa acetato
Pão de Mel gde c/ doce de leite na caixa
(caixinha de acetato decorada + fitinha)
Pirulito de chocolate belga
Pirulito de chocolate fracionado/ hidrogenado
Pirulito de chocolate personalizado com pasta americana
Pop Cake
Pop Cake personalizado
Potinho de vidro c/ Mini Macarrons
Potinho c/ Mini Suspiros
Suspiro (branco ou colorido ) – kilo
Verrines copinho de acrílico
Bolo no pote grande
(Churros / Brownie com brigadeiro / torta limão com negresco e
cheesecake com nutella)
Bolo no pote médio
(Churros / Brownie com brigadeiro / torta limão com negresco e
cheesecake com nutella)
Bolo no pote pequeno

DOCES FINOS
Linha Classic
Mini Churros com roseta de Doce de Leite
Mini bolinho de churros decorado com rosa de doce de leite
Chinelo de chocolate
Chocolate ao leite, com flocos ou crocante em formato de chinelo
decorado
Doce de leite com Nozes
Massa de doce de leite com cobertura de nozes picadas
Brigadeiro Lindt com lascas torradas de amêndoas
Brigadeiro de chocolate Lindt coberto com lascas de amêndoa
torrada
Conchas recheados
Chocolate em formato de concha de chocolate branco ou ao leite,
com recheios de: brig branco, leite ninho, ao leite, coco ou doce de
leite
Caixinha de Coração
Casquinha em formato de coração, recheado de: brigadeiro ou
ganhache de choc branco ou meio amargo e mini missangas
douradas
Quadrado de Cocada
Massa de cocada cremosa de coco branco ou queimado em
quadrados
LINHA PREMIUM
Flor de brigadeiro
Caixinha de chocolate ao leite, recheio de brigadeiro em formato de
rosa – tradicional Lindt, branco ou bicho de pé.
Palha Italiana com plaquinha de chocolate
Mini palha italiana, coberta com plaquinha de chocolate meio amargo
ou ao leite
Mini Macarons com flor
Macarons, doce com massa de amêndoas, e recheios à escolher,
decorado com flor.
Mini Brownie com cobertura de brigadeiro branco ou doce de
leite
Mini brownie e finalização de brigadeiro branco ou doce de leite
Bombom Rendado
Bombom decorado com renda de glace, recheado com brigadeiro de:
nutella, limão siciliano ou paçoca.
Trouxinha de baba de moça
Trouxinha de massa phylo, recheada com doce de ovos (baba de
moça).

Bombom de uva coberto de miçangas douradas
Uva coberta com brigadeiro branco e miçandas douradas.
Caixinha de chocolate meio amargo recheada com trufa de
laranja
Mini Mil Folhas de Doce de Leite
Massa folhada recheada de doce de leite e fina placa de chocolate
ao leite
Coração preto de chocolate crocante ou recheado de
Marshmallow
Bombom de chocolate ao leite em formato de coração, recheado com
marshmallow, mousse de maracujá ou limão
Coração branco de Nutella ou mousse de chocolate
Bombom de chocolate branco em formato de coração, recheado de
Nutella
Dourado de Brigadeiro
Bombom de chocolate ao leite, pintado de dourado, recheado de
brigadeiro tradicional Lindt
Quadradinho de Marzipan
Bombom de chocolate meio amargo, com camada de marzipan e
recheio de ganache meio amargo
Bombom de branco de limão siciliano
Bombom de chocolate branco recheado de brigadeiro de limão
siciliano, coco ou maracujá
Morango coberto
Morango inteiro, coberto com brigadeiro branco e cobertura de
chocolate ao leite
Caixinha de brigadeiro crocante
Caixinha de chocolate ao leite, com brigadeiro de colher e crocantes
por cima
Caixinha de maracujá
Caixinha de chocolate branco recheada de brigadeiro de maracujá
coberta com sementes.
Copinho de frutas silvestres com meio amargo
Copinho de chocolate meio amargo recheado com brigadeiro de
frutas silvestres e raspas de chocolate
Meia lua de Damasco
Damasco inteiro, metade coberto com brigadeiro branco e cobertura
de chocolate branco
Caixinha de Paçoca
Caixinha em chocolate branco recheada com brigadeiro de paçoca,
coberta com farelos de paçoca
Amanteigado de Doce de Leite
Bolachinha amanteigada com camada de doce de leite e açúcar
confeiteiro

Quadradinho Sensação
Bombom de chocolate ao leite recheado de bicho de pé ou mousse
de chocolate
Bombom mini Pão de Mel
Bombom de pão de mel recheado com doce de leite
Doce de pistache crocante
Brigadeiro de Pistache, e cobertura de pistaches granulados com
pedacinhos de crocante
Camafeu
Massa de nozes coberta com fondant branco ou colorido e nozes
douradas
Mini Pérolas Douradas de Champagne
Massa de brigadeiro branco envolto de pérolas crocantes douradas
Hostea de ovo
Hostea com doce de ovos (baba de moça)
Quadradinho de waffle com creme de avelãs
Bombom quadrado com pedaço de biscoito Waffle e creme de
chocolate com avelãs
Hostea com brigadeiro de capuccino com missangas
Brigadeiro de Capuccino envolto em missangas de chocolate, entre
hosteas
Quadradinho Twix
Bombom quadrado com recheio de caramelo e biscoito amanteigado
Vasinho de chocolate com creme de limão e physalis
Vasinho de chocolate ao leite, recheado com creme de limão siciliano
ou brig branco , decorado com physalis
Doce de frutas silvestres com morango
Massa de frutas silvestres com blossons de chocolate belga de
morango
PARA DOCES PERSONALIZADOS
Com papel arroz/ glacê
Com pasta americana

SALGADOS
Quiches Grandes (6 a 8 fatias)
Queijos – Alho poro – integral de verduras- Beringela
Gorgonzola – Cebola Caramelada com Gruyerd
Quiches Pequenos (2 fatias)
Queijos – alho poró – integral de verduras
Tortas Salgadas
Frango com catupiry
Palmito
Camarão
Tortas Médias (4 a 6 pessoas)
Frango com catupiry
Palmito
Sanduiches grandes redondos (rosbife/ peito de peru/ carpaccio/
salame/ caprese – pães de mandioca/ beterraba/ cenoura/
ciabatta/intergral) – (para 10 pessoas)
Kibes Inteiros recheados com Catupiry (8 a 10 pessoas)
Quiches canapés :
Queijo – alho poro – abobrinha – espinafre – cebola caramelada
Mini Esfihas fechadas: carne - queijo - linguiça
Mini kibes com coalhada
Mini Empadinhas : palmito – frango com catupiry – escarola
Mini empadinha: camarão ou bacalhau
Mini pão de queijo
Mini Vol- au - vent ou mini folhado fechado:
cebola – frango – palmito – aspargo – gorgonzola com pera
Mini tartelete: cebola – gorgonzola – creme de espinafre – frango –
creme de atum – berinjela – alho poro
Mini tartelete especial:
Creme de funghi - cogumelos - tomate cereja com mussarela de
búfala
Mini Sanduiches Gourmets embalados individualmente:
Mini Hot Dog (purê, batata palha, molho tomate)
Mini Bauru
Mini frango com queijo e molho especial
Mini Carne Louca
Mini sanduiches
Carpaccio
Rosbife
Peito de peru
Mini tartelete ou Vol au vent folhado:
Brigadeiro – nutella – doce de leite – limão – maracujá – ganache
chocolate meio amargo – branco
Copinhos de brigadeiro de colher
Paçoca – doce de leite com nozes – bicho de pé – brig branco –
tradicional – leite ninho – cappuccino
Mini Bolinho com calda / unitario:

Cenoura com fondan chocolate– chocolate com chocolate – branco
com laranja – limão com fondan – maça – churros c/ doce leite

Dicas
Se houver JANTAR DEPOIS: 4 a 5 unidades por pessoa
está de bom tamanho
Se NÃO houver JANTAR depois, calcula –se 12 a 15
unidades por pessoa.
Coquetel de curta duração 6 a 8 unidades por pessoa
Coquetel de longa duração 12 unidades por pessoa
1 metro de sanduíche cada 6 pessoas
Mini-sanduíches 8 por pessoa
Sanduíches 2,5 por pessoa
Quando são servidos depois da sobremesa, calcula-se 3 por
pessoa
Sem sobremesa calcula-se de 5 a 6 docinhos por pessoa
Calcule 100 a 150 gramas por pessoa (se a festa tiver muitos
doces calcule 100g)
Bolo para um jantar com sobremesa é de mais ou menos 60 grs.

BOLOS
Bolos Simples






CREME CHAMPAGNE
Pão de ló com dupla camada de creme de champagne e cobertura de
chantilly
CREME CHOCOLATE
Pão de ló com dupla camada de creme de chocolate e cobertura de
chantilly
CREME BRANCO e PRETO
Pão de ló com uma camada de creme de champagne e uma de creme
de chocolate, com cobertura de chantilly

Descrição
:

1 kilo
8 a 10
pessoas

Acima de 3
kilos
25 a 30
pessoas

Acima de 5
kilos
50 a 60
pessoas

Acima de 10
kilos
100 a 150
pessoas

Bolos Gourmet














BOLO BRIGADEIRO LINDT – “DESTAQUE ESTADÃO”
Bolo de chocolate com dupla camada de brigadeiro Lindt e cobertura de
brigadeiro com Splits callebaut ao leite e missangas de chocolate
BOLO CHURROS – “DESTAQUE VEJA SP”
Bolo de massa branca com canela, com recheio duplo de doce de leite e
cobertura de doce de leite.
BOLO NOCCIOLA
Bolo branco com dupla camada de creme de chocolate com avelãs e
cobertura de marshmallow
BOLO BRIGADEIRO MEIO AMARGO CALLEBAUT
Bolo de chocolate com dupla camada de brigadeiro meio amargo e
cobertura , com Splits callebaut meio amargo e mini missangas de
chocolate
BOLO CASADINHO GOURMET
Bolo de chocolate e branco com metade do recheio em brigadeiro
branco e metade em brigadeiro preto, cobertura meio a meio.
BOLO CROCANTE GOURMET
Bolo branco recheado com brigadeiro tradicional e cobertura de
merengue com crocantes
BOLO CRIANÇAS GOURMET
Bolo de chocolate com recheio de brigadeiro branco e cobertura de

























brigadeiro tradicional com confetes coloridos

BOLO MARACUJÁ
Bolo branco recheado com creme mousse de maracuja e cobertura de
ganache de chocolate meio amarga
BOLO MOUSSE DE CHOCOLATE (Branco ou Preto)
Bolo chocolate recheado com dupla camada de mousse de chocolate,
coberto com mousse e raspas de chocolate com crocantes
BOLO AMARGO
Bolo de cacau recheado com brigadeiro amargo e coberto de Ganache
de chocolate meio amargo e raspas de chocolate meio amargo
BOLO BEM CASADO
Pão de ló, com recheio duplo de creme de doce de leite e cobertura de
creme d doce de leite com açúcar de confeiteiro
BOLO DELICIA
Bolo branco recheado com leite condensado cozido e cobertura de
brigadeiro e poweball
BOLO DE FRUTAS SILVESTRES
Bolo branco com recheio duplo de brigadeiro branco e cobertura de
brigadeiro de frutas silvestres com raspas de chocolate belga de
morango
BOLO MIL FOLHAS
Massa folhada com dupla camada de doce de leite ou brigadeiros
gourmet (qualquer dos 50 sabores) e finalização com açúcar de
confeiteiro
NAKED CAKE PÃO DE MEL
Massa de mel com recheio duplo de doce de leite e Ganache de
chocolate ao leite
BOLO MOLHADO de COCO
Bolo branco com recheio de creme de leite condensado com leite de
coco e cobertura de brigadeiro de coco com raspas.
BOLO COLORIDO DE BICHO DE PÉ
Massa branca com duplo recheio de bicho de pé e cobertura de chantilly
rosa (ou qquer cor)
BOLO CREME GELADO DE ABACAXI
Massa branca com recheio de creme com pedaços de abacaxi e
cobertura de chantilly
BOLO BRIGADEIRO DE LEITE NINHO
Bolo Branco com duplo recheio de brigadeiro de leite ninho e cobertura
de brigadeiro de leite ninho com lateral de mini missangas brancas
BOLO MESCLADO
Bolo branco com recheio de creme de chocolate e cobertura de
marshmallow com calda de chocolate


BOLO CREMOSO DE LIMÃO SICILIANO
Massa branca com recheio de mousse de limão siciliano e cobertura de
chantilly com raspas de chocolate branco
 BOLO DE OVOMALTINE
Massa branca com recheio de brigadeiro de Ovomaltine e cobertura de
merengue com flocos de Ovomaltine salpicado
 BOLO LEITE NINHO COM NUTELLA
Bolo Branco com recheio de brigadeiro de leite ninho, recheio de
mousse de nutella e cobertura de brigadeiro de leite ninho com pingos
de Nutella
 BOLO PURO CHOCOLATE
Bolo de Cacau com duplo recheio de creme chocolate e densa cobertura
de ganache de chocolate

Descrição:

1 kilo
8 a 10
pessoas

Acima de 3
kilos
25 a 30
pessoas

Acima de 5
kilos
50 a 60
pessoas

Acima de 10
kilos
100 a 150
pessoas

Bolos Gourmet Especiais












BOLO NAKED CAKE OREO – “DESTAQUE VEJA ONLINE”
Massa de bolacha Oreo, com recheio de creme de baunilha, mousse de
chocolate branco e brigadeiro tradicional Lindt. Cobertura de Brigadeiro
com biscoitos inteiros Oreos
BOLO AMANDINA / RIGO
Massa de bisqui de cacau com recheio de chantilly de chocolate meio
amargo, leve toque de rum e cobertura de Fondand de chocolate.
BOLO NUTELLA - KIT KAT
Bolo de chocolate recheado com dupla camada de brigadeiro de nutella
e coberto creme de nutella e lascas de avelas e rodeado por KIT KATS
(adicionar R$ 20,00/kilo)
BOLO DE NOZES COM DOCE DE LEITE
Bolo de Nozes recheado com doce de leite e coberto com creme de
doce de leite
BOLO NOZES COM BABA DE MOÇA
Massa de nozes com duplo recheio de baba de moça (doce de ovos) e
cobertura de marshmallow e nozes
BOLO CHOCOLÍCIA (VASO DE FLOR)











Massa branca com uma camada de mousse de chocolate, uma
camada de ganache de chocolate e cobertura de brigadeiro tradicional
Lindt, com uma fina camada de chocolate ao leite ao redor do bolo.
BOLO DE ESPECIAL DE MORANGO ou UVA THOMPSON
Bolo branco com dupla camada de recheio de brigadeiro branco com
pedaços de morango OU uvas sem caroço e cobertura de Merengue
com frutas inteiras
BOLO NAKED CAKE MORANGO
Bolo branco ou de chocolate (3 discos), recheado com um de nossos
deliciosos brigadeiros gourmet (a escolher), e morangos frescos.
BOLO M&MS
Massa de chocolate com recheio de brigadeiro e cobertura de M&Ms
(R$ 20,00/kilo adicional de Kit Kats ao redor)
BOLO CHOCOBALLS
Massa de chocolate com recheio de creme de confeiteiro e cobertura de
mousse de chocolate com ball de chocolate
BOLO MERENGUE DE MORANGO
Discos de suspiro com chantilly, creme de morango, coberto com
morangos

Descrição:

1 kilo
5a8
pessoas

Acima de 3
kilos
18 a 25
pessoas

Acima de 5
kilos
35 a 40
pessoas

Acima de 10
kilos
70 a 80 pessoas



BOLO DE PISTACHE ESPECIAL
Bolo branco com uma camada de recheio de brigadeiro de pistache e
uma camada de recheio de mousse de chocolate branco e cobertura de
brigadeiro de pistaches com lascas de pistache.



BOLO NAKED FRUTAS VERMELHAS
Bolo branco ou de chocolate (3 discos), recheado com um de nossos
deliciosos brigadeiros gourmet (a escolher), e frutas vermelhas.

Descrição:

1 kilo
5a8
pessoas

Acima de 3
kilos
18 a 25
pessoas

Acima de 5
kilos
35 a 40
pessoas

Acima de 10
kilos
70 a 80
pessoas

Bolos Diet



BOLO BRIGADEIRO TRADICIONAL DIET
Bolo de chocolate com recheio de brigadeiro tradicional diet
BOLO MARACUJÁ DIET
Bolo branco recheado com creme de maracujá e cobertura de ganache
de chocolate diet



BOLO MOUSSE DE CHOCOLATE DIET
Bolo chocolate recheado com dupla camada de mousse de chocolate,
coberto com mousse e raspas de chocolate diet



BOLO COCO DIET



Bolo branco com recheio de creme de leite condensado diet com leite de
coco e cobertura de brigadeiro de coco diet e raspas de coco
BOLO ABACAXI COM COCO DIET



Bolo branco com recheio de creme de leite condensado diet com leite de
coco e pedaços de abacaxi e cobertura de brigadeiro de coco
BOLO BRIGADEIRO BRANCO COM MORANGO DIET



Bolo branco com recheio de brigadeiro branco diet e pedaços de
morango, com cobertura de merengue suíço e morangos
BOLO NAKED CAKE DIET
Bolo branco ou de chocolate (3 discos), recheado com brigadeiros diet
(a escolher), e morangos frescos.
BOLO DE PISTACHE DIET
Bolo branco com uma camada de recheio de brigadeiro de pistache diet
e uma camada de recheio de mousse de chocolate branco e cobertura
de brigadeiro de pistaches e lascas de pistache.



BOLO NAKED CAKE FRUTAS VERMELHAS DIET
Bolo branco ou de chocolate (3 discos), recheado com brigadeiros diet
(a escolher), e frutas vermelhas.

SOBREMESAS INTEIRAS


TORTA AMANTEIGADA COM BRIGADEIROS LINDT – R$ 120,00 / kilo
Discos de biscoito Amanteigado intercalados com camadas de



Brigadeiro Tradicional Lindt

TORTA DE MAÇA COM CRUMBLE
Massa amanteigada com creme de Maça e cobertura de Crumbles
TORTA DE BRIGADEIRO DE LIMÃO SICILIANO COM CHOCOLATE
BRANCO
Massa de bolacha repleta de brigadeiro de limão siciliano e raspas de
chocolate branco



TORTA COM BRIGADEIRO e CROCANTES
Massa de bolacha repleta de brigadeiro tradicional Lindt e crocantes de
castanha de caju



TORTA BANANA COM DOCE DE LEITE
Massa de bolacha, creme com rodelas de banana e camada de doce de
leite e cobertura de creme branco



TORTA MOUSSE MEIO AMARGO
Massa bisqui com camada de mousse de chocolate meio amrgo e
lascas de chocolate



TORTA OREO
Massa de bolacha Oreo com creme de chocolate branco com baunilha e
pedaço de bolacha



TORTA LEITE NINHO COM NUTELLA
Massa de bolacha repleta de brigadeiro de leite ninho e cobertura de
Nutella



PALHA ITALIANA LINDT
Camadas de biscoito Maisena com brigadeiro Lindt , cacau e mel.



AMANDINA / RIGO
Massa bisqui de cacau com recheio de chantilly de chocolate meio
amargo, leve toque de rum e cobertura de Fondand de chocolate.



BROWNIE CREMOSO COM NOZES e COBERTURA DE BRIGADEIRO
LINDT
MIL FOLHAS
Massa folhada com dupla camada de doce de leite ou brigadeiros
gourmet (qualquer dos 50 sabores)
PAVÊ CREME DE NOZES ou CREME DE AMEIXA
Camadas de Biscoito maisena, com creme de nozes ou creme de





ameixa e cobertura creme chantilly


PAVÊ DE DOCE DE LEITE COM NOZES

Camadas de Biscoito maisena molhado em Baileys, camadas de creme
de nozes e de doce de leite







PAVÊ BEIJO GELADO
Camadas de Biscoito Champagne, camada de creme de leite
condensado , camada de creme de chocolate e camada de creme
branco
PAVÊ LIMÃO SICILIANO
Camadas de Biscoito Champagne, camada de creme de limao , camada
de creme de chocolate amargo e camada de creme branco
QUINDINZÃO
BRIGADEIRÃO GOURMET de BRIGADEIRO TRADICIONAL LINDT ou
COCO CREMOSO

ENTREGAMOS EM TODA SÃO PAULO

!

