OVOS DE COLHER_ (500-550GR)
PÃO DE MELADO
casca chocolate meio amago, camadas do
nosso pão de especiarias com doce de leite.

PRESTÍGIO
casca chocolate meio amargo, recheado com
nosso creme de coco e cobertura trufada.

BRIGADEIRO/ PALHA ITALIANA
recheado com nosso delicioso brigadeiro,
ou brigadeiro com biscoito.Decorado com
granulado e brigadeiro

R$55,00

R$55,00

R$55,00

CREME DE AMENDOIM
recheado com nosso creme de amendoim,
cobertura trufada e decorado com
paçoca.

R$55,00

BROWNIE/MOUSSE CHOCOLATE
recheado de brownie com nozes e trufado
de chocolate ou mousse de chocolate

DUO

R$55,00

R$60,00

escolha até 2 sabores

!!!!TODOS OS NOSSOS OVOS DE COLHER SÃO DECORADOS COM A "BUNDINHA" DE
COELHO!!!!!
CASCA TRUFADA_550-600GR
PRESTÍGIO
CREME DE AMENDOIM
TRUFADO DE CHOCOLATE
BRIGADEIRO OU PALHA ITALIANA
escolha até 2 sabores

R$65,00

CASCA BELGA CALLEBAUT TRUFADA
CREME DE AVELÃ (NUTELLA VEGANA)

R$85,00

casca de chocolate, recheado com nosso creme de avelã.

ESPECIAL DE PASCOA

BOLO DE CENOURA -500GR

R$20,00

NOSSO TRADICIONAL BOLO DE CENOURA DE 500GR, COBERTURA
TRUFADA DE CHOCOLATE E DECORADO COM A FAMOSA "BUNDINHA"
DE COELHO

CUPCAKE DE CENOURA
CUPCAKE DE CENOURA, RECHEIO TRUFADO DE CHOCOLATE,
DECORADO COM NOSSA FAMOSA "BUNDINHA" DE COELHO

R$14, 00

Como realizar uma encomenda?
Nossos produtos são produzidos artesanalmente e
especialmente para cada cliente por isso pedimos:

As encomendas poderão ser realizadas até o dia 15/04/19

Os pedidos se efetuam mediante a confirmação do depósito
do valor total da encomenda.

Cancelamentos com devolução total do valor depositado só
será aceito com 5 dias antes do prazo de entrega.
As entregas no metrô terão o valor de R$10,00, esse valor
será dividido entre as encomendas para mesma estação e
horário (verificar estações atendidas).
Para o abc enviar endereço para o calculo da entrega.
ALÉRGICOS: nos informe qualquer tipo de alergia, NÃO
utilizamos em nossa cozinha produtos de origem animal.
Produtos com chocolate podem conter traços, pois a
fabrica utiliza o mesmo maquinário para a produção de
toda a sua linha.

