
Cardápio de Bolos 



Recheios Especiais 

Beijinho 

Brigadeiro 

Brigadeiro branco ou Ninho 

Brigadeiro rosa 

Brigadeiro de Limão 

Doce de leite

Brigadeiro de Canela  

Brigadeiro de Ovomaltine 

Brigadeiro de Pistache 

Brigadeiro de Nozes 

Francchio (pistache e Framboesa)

Ninho com Nutella 

Ganache Belga Meio Amargo 

Ganache Belga Ao Leite

Ganache Belga Branco

Nutella   

Bolo Mini + R$ 25

Bolo Pequeno + R$ 25 

Bolo Médio + R$ 50 

Bolo Grande + R$ 75

Bolo Mini + R$ 15

Bolo Pequeno + R$ 15 

Bolo Médio + R$ 25 

Bolo Grande + R$ 35

Escolha entre massa branca ou de chocolate e 1 sabor de recheio

Recheios Tradicionais 



Mini (6-8 fatias) - Aro 13 - 800g ………….……………...…… a partir de R$ 200 

Pequeno (13-15 fatias) - Aro 15 - 1,2Kgs ………............… a partir de R$ 300 

Médio (23-25 fatias) - Aro 20 - 2,3Kgs ……………….……. a partir de R$ 450 

Grande (30-35 fatias) - Aro 25 - 3,5Kgs .………………….. a partir de R$ 650 

Andares Falsos (10cms de altura)

Aro 15 …………………... +R$ 100 

Aro 20 ………………….. +R$ 150 

Aro 25…………………… +R$ 200 

Aro 30 ………………….. +R$ 250 

Aro 35 ………………….. +R$ 300 

1 Topo Simples

+ R$50 

1 Topo Humano ou 

Personagem + R$100 

Topos elaborados

a partir de R$100  

Bolos com modelagem em pasta americana. São cobertos com uma 

camada de chocolate e logo uma camada de pasta americana ou 

buttercream. Plaquinha escrita e vela para aniversário inclusos  

Tamanhos (pesos aproximados sem considerar decoração)

Decoração Adicional Opcional 



Bolos com cobertura de chocolate e Dragee (miçanga colorida) espetado 

com balões, estrelas ou corações. Plaquinha escrita e vela para aniversário 

inclusos. 

Tamanhos sem topo (pesos aproximados sem considerar decoração)

Mini ………….………….………………. R$ 200 

Pequeno ………............…………….. R$ 300 

Médio ……………….………………..... R$ 410 

Grande .………………………………… R$ 550  

Mini (6-8 fatias) - Aro 13 - 800g ………….……………...…… R$ 170 

Pequeno (13-15 fatias) - Aro 15 - 1,2Kgs ………............… R$ 250 

Médio (23-25 fatias) - Aro 20 - 2,3Kgs ……………….……. R$ 340 

Grande (30-35 fatias) - Aro 25 - 3,5Kgs .………………….. R$ 470 

Tamanhos topo (pesos aproximados sem considerar decoração)



1. Colorido

2. Flores de Buttercream ou decorações equivalentes + R$50

Bolos cobertos de buttercream, creme amanteigado da Lulu. 

Devem permanecer na geladeira e retirados 2 horas antes de servir.

Plaquinha escrita e vela para aniversário inclusos   

Mini (6-8 fatias) – Aro 13 - 800g ………….……………..… a partir de R$ 160 

Pequeno (13-15 fatias) - Aro 15 - 1,2Kgs ………........… a partir de R$ 230 

Médio (23-25 fatias) – Aro 20 - 2,3Kgs ………………… a partir de R$ 330

Grande (30-35 fatias) – Aro 25 – 3,5Kgs…………………a partir de R$ 455

Tamanhos (pesos aproximados sem considerar decoração)

Decoração



Bolos Naked com camadas coloridas 

Pequeno (13-15 fatias) - Aro 15 - 1,2Kgs ………........… a partir de R$ 210 

Médio (23-25 fatias) – Aro 20 - 2,3Kgs ………………… a partir de R$ 300

Grande (30-35 fatias) – Aro 25 – 3,5Kgs…………………a partir de R$ 400

Tamanhos (pesos aproximados sem considerar decoração)

1 Topo Simples

+ R$50 

1 Topo Humano ou 

Personagem + R$100 

Topos elaborados

a partir de R$100  

Decoração Adicional Opcional 



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 7 dias 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 Sexta das 9-18hs 

Rua Diogo Pereira 1 – Super Quadra Morumbi 


