
campanha especial
de natal

todos os produtos serÃo vendidos em 
nossas lojas fÍsicas, na pronta entrega.

prÉ venda: 04/12 À 6/12

do dia 9/12 ao dia 24/12 teremos
todos produtos em nossas lojas

- de acordo com a disponibilidade em estoque -

teremos alguns itens do cardÁpio de
natal no delivery atravÉs do ifood

*com diferentes valores

lojas:

 - rua irmÃo gonÇalves xavier 82 - sÃo pedro -

- av. alameda oscar niemeyer 1033 - vila da serra -



Arvore
Recheada

cartao Cookie

Mini
chocotone

casquinha crocante banhada no
chocolate e super recheada.
vem embalada em lata da coleÇÃo
exclusiva noel 2020.

peso 110g / validade 10 dias  

casquinha banhada no chocolate ao leite
com recheio de creme ninho e creme de
chocolate feito À base de nutella

casquinha banhada no chocolate amargo
com creme de pistache e trufa de chocolate

casquinha banhada no chocolate branco
com recheio de creme de nutella branca
e creme de ninho

opistache

encontramos a maneira de deixar um cartÃo 
inesquecÍvel!

nosso cartÃo cookie vem com cookie dentro!
Ótima opÇÃo de lembranÇa ou atÉ mesmo 
para completar um presente.

cookie sabor red velvet, com gotas de
chocolate ao leite e recheio de nutella.

peso - 120g / validade 10 dias

chocotone com massa artesanal, super
macio. o mini chocotone contÉm calda de
chocolate mesclado: ao leite & branca

vem embalado em lata dourada com relevo
de guirlanda de natal.

peso - 100g / validade 20 dias

R$28
R$18

R$28

` ~



Brownie
presentinho

lata Noel
Vintage

lata papai noel temÁtica estilo vintage, 
com dadinhos de chocotone e dadinhos
rÚsticos, todos banhados em chocolate
ao leite e meio amargo.

peso 300g - validade 20 dias

caneca
de natal
3 lindas opÇÕes de caneca de porcelana:
o noel / o noel fofo / a casinha

dentro da caneca vem 1 brownie de
presentinho

peso - 100g / validade 20 dias

a Meia
granu

3 tipos de meias com frases do granu!

faÇa o que voce ama
dia feliz
conte as memÓrias, nÃo as calorias

vem junto com 1 brownie presentinho

nosso tradicional brownie com gotas de 
chocolate e castanha de caju no natal
ganha tema especial: o presentinho!
embalado em tecido com estapas natalinas

peso 80g / validade 7 dias 

R$14

R$39

R$68

R$52

avulsa

c/ brownie

R$18

R$30

avulsa

c/ brownie



chocotone
Recheado

chocotone de massa artesanal, super macio! com 4 opÇÕes de recheio:

nuteludo / pistache / divino / nuveludo 

todos chocotones vem embalados em lata com estampa exclusiva
coleÇÃo de natal. 

peso aprox. 950g / validade 10 dias sob refrigeraÇÃo

R$109 R$119 R$109 R$109



com decoraÇÃo
botÂnica de natal

nossos bolos esse ano tem a opÇÃo de 
se “vestirem” para o natal!

decoraÇÃo com muita elegÂncia e
delicadeza, coberta de chocolate, ervas
e petalas vermelhas.

o sabor do bolo pode ser escolhido de 
acordo com a preferÊncia!

PARA O NATAL SUGERIMOS: RED VELVET,
NUTELUDO OU DIVINO!

Tortas

sobremesa que alÉm de deliciosa se torna
um charme a parte no prato de guirlanda
com decoraÇÃo de ervas por cima!

disponÍvel nos sabores:

pistache com chocolate,
red velvet com frutas vermelhas
oreo com chocolate branco
chocoalte amargo

guirlanda de
Brownie

nossa tradicional guirlanda de brownie,
decorada com brigadeiros, ervas e 
frutas vermelhas!

duas opÇÕes de cobertura: brigadeiro 
ou creme de ninho

Sobremesas
opÇÕes de sobremesa que alÉm de deliciosas, enfeitam seu natal e sua mesa!

Bolo

R$139

R$159

guirlanda pequena 
17cm de diÂmetro -  6 fatias

guirlanda mÉdia
20cm de diÂmetro - 8 /10  fatias

torta mini 
15cm de diÂmetro - 6 fatias

torta mÉdia
20cm de diÂmetro - 12  fatias

torta pequena 
17cm de diÂmetro - 8 fatias

R$145

R$175

R$195
bolo mini 
15cm de diÂmetro - 6 fatias

bolo mÉdio
20cm de diÂmetro - 12  fatias

bolo pequeno
17cm de diÂmetro - 8 fatias

R$145

R$225

R$265

todas as sobremesas devem ser encomendadas previamente (mÍnimo 5 dias de antecedÊncia)
atravÉs do nosso whatsapp 996613396 ou presencialmente nas lojas fisicas


