//BOLOS FESTIVOS
MINI - 10 a 12 fatias //

P - 15 a 20 fatias //

M - 30 a 35 fatias

//

G - 40 a 50 fatias

/ Red velvet _ pão de ló vermelho com cacau e recheio de creme de cream cheese e baunilha.
/ Goiabada _ pão de ló de baunilha recheado de goiabada e creme de cream cheese.
/ Brigadeiro gourmet _ você monta! Pão de ló de baunilha, chocolate ou bolo de cenoura.
				
Recheio e cobertura de brigadeiro gourmet preto, branco ou duo.
/ Prestígio _ pão de ló de chocolate recheado de cocada mole coberto com brigadeiro gourmet
		
de chocolate ao leite.
MINI R$ 120,00		

P R$190,00		

M R$270,00		

G R$320,00

/ Crocante _ pão de ló de baunilha com opções de recheio: doce de leite caramelado e creme de 			
		
baunilha com crocante de nuts OU brigadeiro branco e creme de baunilha com crocante.
/ Morango _ pão de ló de baunilha recheado com creme de limão e pedaços de morango
		
espatulado com buttercream de baunilha e morangos por cima.
/ Brownie_ massa de brownie tradicional molhadinho recheado e coberto por creme de cream cheese
MINI R$ 135,00		

P R$200,00		

M R$290,00		

G R$385,00

/ Nutella_ pão de ló de chocolate recheado e coberto com mousse de Nutella
/ Lavanda e siciliano _ pão de ló de baunilha recheado de ganache de chocolate branco
				
com limão siciliano e infusão de lavanda
/ Intenso_ massa intensa de chocolate, recheio duplo de brigadeiro 70% e ganache com cheirinho
		
de mel. Coberto com buttercream de chocolate e cornflakes cobertos de chocolate
MINI R$ 150,00		

P R$235,00		

M R$325,00		

G R$420,00

PERSONALIZAÇÃO _ Flores, cores, naked cake, frutas e outras customizações - valor cobrado a parte!
Acréscimos:
/ Buttercream colorido_ a festa tem tema? Manda as cores pra gente que a gente cria!
/ Bonequinhos _ não fazemos modelagem, mas fica fofo colocar bichinhos e bonequinhos do tema em cima!
/ Frutas vermelhas _ os naked cakes ficam lindos com frutas frescas!
/ Flores naturais _ escolha as cores e o estilo e nós selecionamos dentre os tipos disponíveis nas flores da
semana! (não comestíveis)
* escolha 01 item: MINI R$30, // P R$40, // M R$45, // G R$50,00
* escolha 02 itens: MINI R$50, // P R$60, // M R$65, // G R$70,00
				
**valores a serem acrescidos no valor total do bolo
*** Para referência, os diâmetros: MINI 15cm / P 20cm / M 25cm / G 30cm

//BOLO DE MÃE
Sabe aquele bolo que sua mãe fazia nos aniversários antigamente? Baixinho, duas camadas de bolo, um
recheio e uma cobertura? Mais tortinho, sem muita estrutura, molhadinho, cara de feito em casa... A gente
selecionou os sabores mais caseirinhos e fez pra você os “bolos de mãe”!
P - 12 fatias, 20cm //

M - 20 fatias, 25cm //

G - 35 fatias, 30cm

/ Red velvet _ pão de ló vermelho com cacau e recheio de creme de cream cheese e baunilha.
/ Goiabada _ pão de ló de baunilha recheado de goiabada e creme de cream cheese.
/ Brigadeiro gourmet _ você monta! Pão de ló de baunilha, chocolate ou bolo de cenoura.
				
Recheio e cobertura de brigadeiro gourmet preto, branco ou duo.
/ Prestígio _ pão de ló de chocolate recheado de cocada mole coberto com brigadeiro gourmet
		
de chocolate ao leite.
P R$ 90,00 // M R$145,00 // G R$220,00

// TORTAS

Elas fizeram sucesso no natal e ficaram!
/Banoffee_ a melhor surpresa de combinações que você pode ter! Massa de biscoito + ganache 		
		
cremosa de chocolate meio amargo + doce de leite + banana + creme de chantilly!
/Cheesecake de frutas vermelhas_ massa de biscoito + creme de cream cheese + geléia de frutas 		
					
vermelhas!
/Chocolate com caramelo salgado_ massa de biscoito + caramelo salgado feito por nós + ganache
					
cremosa de chocolate meio amargo!
						
.................................................................. P _R$80,00 // M_ 120,00
								
P_ 20cm, 8 fatias // M_ 25cm, 12 fatias

//TORTA DE POTE

Torta no pote de vidro de 190ml. Acabamento em adesivo e garfo de madeira.
/ Cheesecake de frutas vermelhas
/ Chocolate com caramelo
/ Limão
		......................................................................................................................................................................................R$15,00//

BOLO DE POTE

Bolo no pote de vidro de 270ml. Acabamento em adesivo e garfo de madeira.
/ Brigadeiro_ branco, preto ou duo;
/ Doce de leite_ com creme de baunilha e crocante;
/ Goiabada_ com creme de cream cheese;
/ Prestígio_ brigadeiro com cocada mole;
/ Red velvet_ creme de creamcheese;
/ Brownie_ com creme de cream cheese;
							........................................................................................................ R$17,00
									*taxa de customização a parte
										 ** acima de 100un -5%

//MINI BOLO DE POTE

Bolo no pote de vidro de 110ml. Acabamento em adesivo e mini colher de madeira.
/ Brigadeiro_ branco ou duo;
/ Cenoura _ com brigadeiro ao leite;
/ Doce de leite_ com creme de baunilha e crocante;
/ Red velvet_ creme de creamcheese / brigadeiro branco;
							 .............................................................................................................R$10,00
									*taxa de customização a parte
										 ** acima de 100un -5%

//ESCONDIDINHO

Bolo molhadinho na marmiinha de alumínio com recheio por baixo e bolo por cima
/ Cenoura com brigadeiro
/ Cocada mole
/ Creme de limão
			......................................................................................................................................................................R$9,50

//BOLO INGLÊS

Bolo no formato inglês em forma de papel e embalagem. ~500g
/ Chocolate _ com calda de chocolate
/ Cenoura tradicional _ com calda de brigadeiro
/ Choconana _ chocolate com banana
/ Maçã _ com nozes, canela e passas
					...............................................................................................................................R$26,00

//BOLO FORMAS ESPECIAIS

Bolos em formas especiais de furo no meio. Caldas embaladas a parte.~1500g
/ Chocolate _ com calda de chocolate
/ Cenoura tradicional _ com calda de brigadeiro
/ Choconana _ chocolate com banana
/ Maçã _ com nozes, canela e passas
					...............................................................................................................................R$75,00

//BROWNIE
/ Brownie tradicional ou chocolate branco _6X6cm embalagem padrão
								
..............R$6,50
/ Brownie personalizado _ 5X5cm embalado no celofane + 01 adesivo especial
						
.............................................R$400,00 o cento

//SANDUICHINHOS

/ Bolinho de cenoura recheado de brigadeiro;
/ Bolinho de red velvet recheado de creme de cream cheese e baunilha;
						_ 5X5cm embalado no celofane + 01 adesivo especial
			
.............................................R$400,00 o cento // R$4,50un sem personalização

//MINI NAKED NA CAIXINHA
		

..........................................................................................................................R$22,00un / pedido mínimo 05un

		

........................................................................................................................... R$14,00 / pedido mínimo 05un

//BROWNIE NA CAIXINHA

31 99818 4444
quero@delobolos.com.br
R.Outono, 559 - Carmo

