Bolos | preço por Kg
24h

Bolo Alma de Morango | R$71,50 *também disponível na

versão mini*

Pão de ló branco, recheio de brigadeiro mole de chocolate
preto, creme chiffon e morangos, cobertura de
marshmallow e decorado com morangos.

48h

Bolo Lady Di | R$99,90
Massa amanteigada, recheio de buttercream e geleia
de framboesa, cobertura de buttercream com fava
de baunilha.
48h

48h

Bolo Avelã | R$99,90 *também disponível na versão mini*
Bolo de chocolate, recheio de creme de avelã (Nutella)
e avelãs torradas, cobertura de ganache belga (Callebaut)
e decorado com avelãs torradas.
24h

Bolo Limoncello | R$99,90
Massa branca com um toque de limão Siciliano com
recheio e cobertura de um aveludado creme de
Limoncello.
24h

Bolo Bem-Casado Pelado | R$69,50 *também disponível

na versão mini*

Bolo Marta Rocha | R$61,00 *também disponível na

versão mini*

Pão de ló branco, recheio de doce de leite e creme
chiffon, sem cobertura (estilo “pelado”). *Temos também
a opção com cobertura de marshmallow.

Pão de ló branco e de chocolate, recheio de geleia
de damasco, suspiro, baba de moça e crocante de
nozes, cobertura de nata e decorado com crocante
de nozes.

24h

48h

Bolo Brigadeiro Confeitado | R$69,00 *também

disponível na versão mini*

Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro mole
de chocolate, cobertura de chantilly de chocolate e
ganache e decorado com renda de chocolate e brigadeiros.
24h

Bolo Brigadeiro Crocante | R$71,50 *também

disponível na versão mini*

Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro mole
de chocolate, baba de moça e crocante de nozes,
com cobertura de chantilly de chocolate e ganache
e decorado com crocante de castanha.
48h

Bolo Brigadeiro Gourmet | R$99,90
Pão de ló de chocolate Callebaut, recheio de brigadeiro
mole de chocolate Callebaut, cobertura de ganache e
decorado com granulados Callebaut e brigadeiros
gourmet.
48h

Bolo Brigadeiro Gourmet Leite Ninho

24h

Bolo Mil Folhas Morango | R$79,90
Massa folhada, recheio de creme chiffon e morangos,
cobertura de nata e decorado com morangos.
24h

Bolo Minca | R$61,00 *também disponível na versão mini*
Pão de ló branco, recheio de creme de manteiga
cobertura de creme de manteiga e decorado com
cerejas e raspas de chocolate branco.
24h

Bolo Mineira de Abacaxi | R$61,00 *também

disponível na versão mini*

Pão de ló branco, recheio de cocada branca, creme
chiffon e abacaxi, cobertura de marshmallow e
decorado com coco fresco, abacaxi e cerejas.
24h

R$99,90

Pão de ló de chocolate Callebaut, recheio de brigadeiro
de Leite Ninho, cobertura de ganache branco e decorado
com brigadeiros gourmet de Leite Ninho.

Bolo Morango Chantilly | R$71,50
Pão de ló branco, recheio de creme chiffon, nata,
morangos e suspiros, cobertura de chantilly e
decorado com suspiros e morangos.
24h

48h

Bolo Colorê | R$99,90
Massa colorida, recheio de brigadeiro mole de
chocolate branco e cobertura de buttercream.

Bolo Ouro Branco | R$61,00 *também disponível na

versão mini*

24h

Bolo de Frutas | R$71,50
Pão de ló branco, recheio de creme chiffon e frutas
da época, cobertura de marshmallow e decorado
com frutas.
48h

Bolo de Frutas Diet | R$99,90
Massa branca, recheio de creme diet e frutas, cobertura
de nata adoçada com adoçante e decorado com frutas.
24h

Bolo Merengue | R$89,90
Massa de suspiro com recheio e cobertura de
marshmallow e decorado com morangos.

Bolo de Frutas Vermelhas | R$71,50 *também

disponível na versão mini*

Pão de ló branco, recheio de creme de frutas vermelhas
com cobertura de marshmallow e decorado com
frutas vermelhas. *Por se tratar de produtos sazonais,
as frutas podem estar em falta dependendo da época do
ano. Favor, ao encomendar, verificar a disponibilidade.

Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro branco,
creme de baunilha e Ouro Branco, cobertura de
marshmallow, mesclado de ganache branco e
decorado com Ouro Branco.
24h

Bolo Paulista | R$67,00 *também disponível na versão mini*
Pão de ló branco, recheio de creme de amendoim
e doce de leite, cobertura de doce de leite e
amendoim granulado.
48h

Bolo Pelado Branco | R$99,90
Pão de ló branco, recheio de creme de baunilha e geleia
de frutas vermelhas e decorado com frutas vermelhas.
*Por se tratar de produtos sazonais, as frutas podem estar
em falta dependendo da época do ano. Favor,
ao encomendar, verificar a disponibilidade.
48h

Bolo de Morango Diet | R$99,90
Massa branca, recheio de creme diet e morangos,
cobertura de chantilly (com adoçante) e decorado
com morangos.

Bolo Pelado Preto | R$99,90
Pão de ló de chocolate, recheio de creme de baunilha
e geleia de frutas vermelhas e decorado com frutas
vermelhas. *Por se tratar de produtos sazonais, as frutas
podem estar em falta dependendo da época do ano.
Favor, ao encomendar, verificar a disponibilidade.

24h

48h

48h

Bolo de Morango Tradicional | R$71,50 *também

disponível na versão mini*

Pão de ló branco, recheio de creme chiffon, nata,
morangos e suspiros, cobertura de marshmallow e
decorado com suspiros e morangos.
48h

Bolo de Nozes | R$98,00
Massa especial de nozes, recheio de baba de moça,
cobertura de marshmallow e decorado com nozes.
48h

Bolo de Nozes Pelado| R$99,90
Massa especial de nozes, recheio de baba de moça
e decorado com fios de ovos.
24h

Bolo de Trufas | R$99,90 *também disponível na versão mini*
Pão de ló de chocolate, recheio de ganache de
chocolate ao leite e branco, cobertura de ganache
de chocolate ao leite e decorado com trufas.
24h

Bolo Dois Amores | R$66,00 *também disponível na versão

Bolo Pelado Preto de Frutas Amarelas | R$99,90
Pão de ló de chocolate, recheio de creme de baunilha
e geleia de damasco e decorado com açúcar gelado e
physalis. *Por se tratar de produtos sazonais, as frutas
podem estar em falta dependendo da época do ano.
Favor, ao encomendar, verificar a disponibilidade.
24h

Bolo Pilar | R$69,50
Pão de ló branco, recheio de brigadeiro mole de chocolate,
estrogonofe de nozes, baba de moça, cobertura de
marshmallow em tons de amarelo, com baba de moça
e frutas amarelas no topo. *Por se tratar de produtos
sazonais, as frutas podem estar em falta dependendo
da época do ano. Favor, ao encomendar, verificar a
disponibilidade.
24h

Bolo Prestígio | R$61,00 *também disponível na versão mini*
Pão de ló de chocolate, recheio de cocada cremosa
cobertura de chantilly de chocolate e ganache e decorado
com beijinhos e renda de chocolate.

mini*

Pão de ló de chocolate preto e branco, recheio de
brigadeiro de chocolate preto e branco, cobertura de
chantilly de chocolate e ganache e decorado com dois
amores e raspas de chocolate.

48h

Bolo Red Velvet | R$99,90
Massa vermelha com recheio de buttercream. *Temos
a opção “pelado” ou com cobertura de buttercream.
48h

24h

Bolo Dois Amores c/ Morango | R$71,50 *também

disponível na versão mini*

Pão de ló de chocolate preto e branco, recheio de
brigadeiro de chocolate preto e branco, cobertura de
chantilly de chocolate e ganache e decorado com dois
amores e morango.
24h

Bolo Estrogonofe de Nozes | R$69,50 *também

disponível na versão mini*

Massa especial de nozes, recheio de baba de moça e
estrogonofe de nozes, cobertura de merengue suíço
e decorado com fios de ovos e uma cereja.
24h

Bolo Floresta Branca | R$61,00 *também disponível na

Bolo Red Velvet c/ Frutas Vermelhas | R$99,90
Massa vermelha, recheio de buttercream e decorado
com frutas vermelhas (morango, cereja e mirtilo).
*Por se tratar de produtos sazonais, as frutas podem
estar em falta dependendo da época do ano. Favor,
ao encomendar, verificar a disponibilidade.
48h

Bolo Red Velvet c/ Frutas Nobres | R$130,00
Massa vermelha, recheio de buttercream e decorado
com frutas nobres (morango, cereja, mirtilo, groselha,
framboesa e amora). *Por se tratar de produtos sazonais,
as frutas podem estar em falta dependendo da época do
ano. Favor, ao encomendar, verificar a disponibilidade.

versão mini*

24h

Pão de ló branco, recheio de creme de manteiga
e cerejas, cobertura de creme de manteiga e decorado
com cerejas e renda de chocolate branco.

Bolo Soft Coco | R$67,00 *também disponível na versão mini*
Pão de ló branco, recheio de creme russo e creme
de manteiga, cobertura de marshmallow e decorado
com coco fresco ralado e coco fita.

24h

24h

Bolo Floresta Negra | R$61,00 *também disponível na

versão mini*

Bolo Sonho de Valsa | R$61,50 *também disponível

na versão mini*

Pão de ló de chocolate, recheio de ganache preto, nata
e cerejas, cobertura de ganache de chocolate e decorado
com cerejas.

Pão de ló de chocolate, recheio de baba de moça,
Sonho de Valsa e nata, cobertura de marshmallow e
ganache preto e decorado com Sonho de Valsa.

48h

24h

Bolo Kinder Bueno | R$99,90
Massa de chocolte belga, recheio de creme de
chocolate belga, placa de wafer, creme de Kinder Bueno
e Nutella com cobertura de creme de Kinder Bueno.
48h

Bolo Kit Kat | R$99,90
Sabor escolhido pelo cliente com o diferencial de
Kit Kat ao redor.

Bolo Tentação | R$69,50 *também disponível na versão mini*
Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro branco,
morango e nata, cobertura chantilly de chocolate,
ganache preto e decorado com raspas de chocolate
morangos e brigadeiros.
24h

Bolo Folhado Madrilenho | R$79,90
Massa folhada, recheio de doce de leite, cobertura
de fondant e decorado com doce de leite.

BOLOS COM DECORAÇÃO ESPECIAL:

Por ser um produto personalizado, o valor do kg do bolo é R$99,90, podendo variar de acordo com o pedido.
Por isso, ao encomendar, pedimos a gentileza de confirmar o valor. Bolos com decoração especial devem ser
encomendados com 48h de antecedência.
24h

ENCOMENDAR COM 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA

48h

ENCOMENDAR COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA

Nossos produtos são feitos artesanalmente o que pode causar uma variação de peso e, consequentemente, de preço.
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