


Pedidos
Escolha o produto, a 

quantidade e se for o caso

a embalagem e  as cores de 

sua preferência.

Não há quantidade

mínima.

Encomendas
Para o Natal aceitaremos 

encomendas até o dia 

19/12. Os pedidos devem 

ser retirados na loja com 

data e hora marcada ou 

entrega (solicitar o valor da 

taxa)

Validade
Nossos produtos são

artesanais e não levam

nenhum conservante. 

Recomendamos saboreá-

los em até 3 dias!



Cookies & mini cookies
Aveia, canela e linhaça
Baunilha com pedaços de chocolate meio amargo
Baunilha com pedaços de nozes e chocolate meio amargo
Baunilha com pedaços de doce de leite
Castanha do Pará
Chocolate com M&M’s
Chocolate com pedaços de chocolate triplo
Chocolate com pedaços de chocolate meio amargo
Chocolate com pedaços de macadâmia
Coco e macadâmia
Frutas vermelhas com morango glaceado e pedaços de 
chocolate branco
Cookietone: massa de baunilha com frutas cristalizadas, uvas 
passas e nozes

Stollen
Tradicional
Chocolate

Produtos & Sabores
Brownies
Chocolate 
Chocolate com pedaços de chocolate branco
Chocolate com pedaços de macadâmia

Brigadeiros
Gourmet de chocolate
Leite ninho com brownie
Morango com brownie

Whoopie cookies e Bolo Cookie
Baunilha com chocolate e recheio de Nutella
Coco e macadâmia e recheio de doce de leite
Castanha do Pará e recheio de doce de leite
Doce de leite e recheio de doce de  leite
Baunilha com chocolate e nozes e recheio de brigadeiro gourmet



Mimos

Caixa de acetato I
- 1 mini brownie
- 1 brigadeiro
- 1mini whoopie

R$5,50

Caixa de acetato II
- 2 mini brownies
- 2 brigadeiros
- 2 mini whoopies

R$8,00



Lembrancinhas

Big Whoopie cookie
R$13,50

Saquinho de Natal
- 5 mini cookies

R$19,00



Lembrancinhas

Caixa kraft mix II
3 mini cookies de chocolate, 3 brownies
e 3 brigadeiros

R$31,00

Caixa kraft mix I
1 mini cookie de chocolate, 1 brigadeiro,
1 mini whoopie cookie e 1 brownie

R$16,00



Lembrancinhas

Latinha redonda P
- 4 mini cookies
- 3 mini whoopie cookies

R$20,00

Latinha redonda G
- 10 mini cookies

- 8 mini whoopie cookies

R$37,00



Lembrancinhas

Caneca termossensível (muda 
de cor cm líquido quente)
- 5 mini cookies

R$48,00

Caixa cartonada
9 bombons de cookies de chocolate
recheados com Nutella ou doce de leite

R$54,00



Lembrancinhas

Potinho de mini whoopies
- 4 mini whoopie cookies

R$23,00

Stollen
- Embalagem de 300g - R$28,00
- Embalagem de 500g - R$40,00



Lembrancinhas

Lata retangular mixP:
- 4 mini whoopie cookies, 4 brownies 

e 4 brigadeiros

R$52,00

Lata retangular G: 
- 12 cookies – R$80,00
- 12 whoopie cookies – R$85,00



Sobremesa

Bolo cookies
- Bolo de 1Kg R$85,00
- Bolo de 1,5Kg R$130,00

Brownie
- Brownie 750g - R$70,00
- Brownie 1,5Kg R$140,00




