
BOLO FESTIVO

Tamanhos:

. MINI _ 10 a 12 fatias _ 15cm diâmetro _ entregue em uma base de 16,5cm diâmetro

. P _ 20 a 25 fatias _ 20cm diâmetro _ entregue em uma base de 22,5cm diâmetro

. M _ 30 a 35 fatias _ 25cm diâmetro _ entregue em uma base de 26,5cm diâmetro

. G _ 45 a 50 fatias _ 30cm diâmetro _ entregue em uma base de 32cm diâmetro

* padrão “fatia de aniversário” altas e fartas.
** não montamos bolos em boleiras de clientes. Entregamos em base para serem apoiadas em 
cima da bandeja decorativa.

Sabores:

. BRIGADEIRO _ você monta! A massa: pão De.Ló de baunilha, chocolate ou bolo de cenoura.
        O recheio e a cobertura: brigadeiro gourmet preto, branco ou duo;

. BROWNIE _ massa de brownie tradicional recheada e coberta de creme de cream cheese;

. CROCANTE _ pão De.Ló de baunilha recheado de doce de leite caramelado e creme de
   baunilha com crocante de nuts;

. GOIABADA _ pão De.Ló de baunilha recheado de goiabada e creme de cream cheese;

. MORANGO_ pão De.Ló de baunilha recheado com creme de limão e pedaços de morango.   
  Acabamento semi naked com buttercream de baunilha e morangos por cima;

. PRESTÍGIO_ pão De.Ló de chocolate recheado de cocada mole e coberto com brigadeiro   
  gourmet de chocolate ao leite;

. RED VELVET _ pão De.Ló vermelho com um toque de cacau e recheio de creme de baunilha   
          à base de cream cheese.

MINI R$ 150,00 . P R$220,00 . M R$320,00 . G R$415,00

. INTENSO_ massa intensa de chocolate, recheio duplo de brigadeiro 70% e ganache com   
  cheirinho de mel. Coberto com buttercream e cornflakes de chocolate;

. LAVANDA E SICILIANO _ 

. PISTACHE E FRUTAS
  VERMELHAS  _ 

pão De.Ló de baunilha recheado de ganache de chocolate 

pão De.Ló de baunilha recheado de ganache de pistache
 e geléia caseira de frutas vermelhas 

  
        branco com limão siciliano e infusão de lavanda.

MINI R$ 160,00 . P R$255,00 . M R$350,00 . G R$450,00

Acabamentos:
Cada bolo tem seu acabamento padrão, porém todos podem ser adaptados para naked cake 
ou cobertura de buttercream! Caso queira fazer do seu jeito e deixar o bolo a cara da sua 
festa, oferecemos:

. Buttercream colorido_ a festa tem tema? Manda as cores pra gente que a gente cria!

. 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)

. Flores comestíveis _ acabamento super delicado e elaborado, conta como se fossem 02 
  

   
    acréscimos.

 * 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



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”!

Tamanhos:

. P _ 12 fatias _ 20cm diâmetro 

. M _ 20 fatias _ 25cm diâmetro

. G _ 35 fatias _ 30cm diâmetro

Sabores:

. BRIGADEIRO _ você monta! A massa: pão De.Ló de baunilha, chocolate ou bolo de cenoura.
        O recheio e a cobertura: brigadeiro gourmet preto, branco ou duo;

. GOIABADA _ pão De.Ló de baunilha recheado de goiabada e creme de cream cheese;

. PRESTÍGIO_ pão De.Ló de chocolate recheado de cocada mole e coberto com brigadeiro   
  gourmet de chocolate ao leite;

. RED VELVET _ pão De.Ló vermelho com um toque de cacau e recheio de creme de baunilha   
          à base de cream cheese.

P R$110,00 M R$160,00 G R$265,00

TORTAS

Tamanhos:

. P _ 8 fatias _ 20cm diâmetro _ R$80,00

. M _ 12 fatias _ 25cm diâmetro _ R$120,00

Sabores:

. 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 +   
       ganache cremosa de chocolate meio amargo!

BOLO INGLÊS
Bolo no formato inglês em forma de papel e embalagem. 

R$28,00 _ ~500g

. CENOURA _ com calda de brigadeiro a parte

. CHOCONANA _ chocolate com banana

. MAÇÃ _ com nozes, canela e passas

BOLO FORMA ESPECIAL
Dos mesmos sabores dos bolos inglêses, esses são bolos em formas de desenhos especiais com 
furo no meio.

R$80,00 _ ~1500g 



NO POTE

Torta no pote 

Vidro de 190ml, acabamento em adesivo e garfo de madeira _R$16,00
. CHEESECAKE DE FRUTAS VERMELHAS
. CHOCOLATE COM CARAMELO
. LIMÃO

Bolo no pote 

PADRÃO_vidro de 270ml, acabamento em adesivo e garfo de madeira _ R$18,00
. BRIGADEIRO DUO_ branco e preto;
. 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;

MINI_ vidro de 110ml, acabamento em adesivo e garfo de madeira _ R$11,00
. BRIGADEIRO DUO_ branco e preto;
. DOCE DE LEITE _ com creme de baunilha e crocante;
. CENOURA_ com brigadeiro.

BOLO NA LATA _ mesmas especificações que o mini bolo de pote.

 *taxa de customização a parte
 ** acima de 100un -5% + adesivo personalizado grátis!

BROWNIE

PADRÃO _ tradicional ou chocolate branco _6X6cm embalagem padrão R$6,50.

MINI _ tradicional ou chocolate branco _5X5cm embalagem padrão R$4,50 
 ou R$400,00 o cento já personalizado.

NA CAIXINHA _ com cobertura de creamcheese R$14,00un

SANDUICHINHOS

Quadradinho de bolo de 5X5cm embalado no celofane 
. CENOURA COM BRIGADEIRO
. RED VELVET

 R$4,50un sem personalização // R$425,00 o cento personalizado

ESCONDIDINHO

Bolo molhadinho na marmitinha de alumínio com recheio por baixo e bolo por cima!
. CENOURA COM BRIGADEIRO / COCADA MOLE / CREME DE LIMÃO

_R$9,50

MINI NAKED NA CAIXINHA

Bolo individual na caixa de cúpula de acetato, 7cm de diâmetro, com acabamento com frutas 
ou flores. Podendo ser nos sabores: brigadeiro duo, red velvet, brownie ou doce de leite 

_ R$25,00un

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


