
Cardápio Pronta Entrega 
De Quinta a Sábado

Com muito carinho, a Louise da Lulu Cakes e a 
Nathalie da Sweet Kimmi criaram um cardápio 

de bolos e doces tradicionais! 



Tamanho Único 330 ml
Serve até 2 pessoas 
COSUMO IMEDIATO 

R$ 24  

Morango 
Camadas intercaladas de mousse Ninho, massa de bolo branco, 
morango, e creme Lolie (um delicioso creme branco suave a base 
de três leites).  

Uva 
Camadas intercaladas de mousse Ninho, massa de bolo branco, uva 
verde, e creme Lolie (um delicioso creme branco suave a base de 
três leites).  



Tamanho Único 220 g
Serve 1 pessoa

R$ 14 

Brigadeiro
Massa de bolo de chocolate com brigadeiro tradicional. 

Branco 
Massa de bolo branco com brigadeiro branco.  

Casadinho 
Massa de bolo de chocolate com brigadeiro branco. 



Tamanho Único 70 g
Serve 1 pessoa

R$ 9

Massa com mel e especiarias recheado com doce de leite e 
coberto com chocolate ao leite. 



Tamanho Único 280g
Serve até 4 pessoas

R$ 45 

Caixa para presente com 4 dos nossos deliciosos pães de 
mel! 



Tamanho Único 80 g
Serve 1 pessoa

R$ 9

Massa branca molhadinha com uma combinação de 3 
leites, recheio de beijinho, finalizado com coco ralado. 



Tamanho Único aprox. 50 g
Serve 1 pessoa
CONSUMO IMEDIATO 

R$ 8

Brigadeiro branco com morango dentro e coberto com 
chocolate ao leite. 



Tamanho Único aprox. 300 g
Serve até 6 pessoas
CONSUMO IMEDIATO 

R$ 55

Brigadeiro branco com morango dentro e coberto com 
chocolate ao leite. 



Sortidos

Brigadeiro ao Leite  

Brigadeiro Branco

Brigadeiro Rosa  

Beijinho 

Casadinho 

60g – R$10 

4 docinhos enrolados a base de leite condensado

Brigadeiro Belga 

60g – R$14 



Escolher sabores Surtidos: 

Brigadeiro ao Leite  

Brigadeiro Branco

Brigadeiro Rosa  

Beijinho 

Casadinho 

Caixa para presente com docinhos de sua escolha! 

Sortidos com 9 unidades 

(135g) – R$32

Sortidos com 24 unidades 

(360g) – R$72

Brigadeiro Belga

Com 9 unidades 

(135g) – R$41

Com 24 unidades 

(360g) – R$96 



Obrigado pela sua encomenda! 

Segue algumas informações importantes. 

Confirmação e Pagamento  

Pedimos que nos envie o comprovante de depósito do valor integral da 

encomenda para ele ser liberado para a produção.

Informarmos que só será possível alterar, cancelar ou adicionar

itens a sua encomenda 1 dia útil antes da data de entrega.

Transporte e Entregas 

Temos um serviço de entrega que o valor é de acordo com o bairro, 

consulte nossa tabela. 

Para não comprometer as demais entregas, nosso motorista tem tolerância 

de 15 minutos de espera. Após este tempo, ele retorna ao ateliê com a 

encomenda e o cliente pode retirar ou reagendar uma nova entrega, que 

será cobrada novamente. 

Se o pedido for um presente favor informar nome e telefone para contato.

Ao transportar nossos bolos, recomendamos que o passageiro leve no colo 

e caso o motorista esteja sozinho, transportar no chão. Não transportar nos 

bancos, eles são inclinados. 

Como todos nossos produtos são artesanais e produzidos com muito 

carinho, não recomendamos retiradas de moto ou bike. Não nos 

responsabilizamos por retiradas feitas por motoristas de aplicativos. 

Horários e Endereço 

Segunda a Sábado 

Rua Doutor Jesuíno Maciel 938 – Campo Belo


