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Páscoa 2023



cTodos nossos produtos são artesanais, feitos com o delicioso 
chocolate Belga Callebaut e tem validade de 5 dias. 

Para reservar a sua encomenda, pedimos mínimo 3 dias de 
antecedência com o envio do comprovante de pagamento. 

Mas não deixe para última hora pois temos capacidade de produção 
limitada! 

Retiradas são realizadas no nosso ateliê na Super Quadra Morumbi.
Entregamos mediante a taxa de entrega de acordo com a região.

Preparamos um lindo catálogo de Páscoa para vocês! 

ENTREGAS TARIFA ESPECIAL 
R$ 25 até 15km e R$ 40 até 25km nas zona Sul, Oeste e Norte

Somente Quinta feira dia 06 e Sexta feira dia 07 de Abril 
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Ovo Inteiro com 
gotas de Dragee

Chocolate ao leite ou 
branco 

150g  R$ 39
250g  R$ 59
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Ovo Sem Açúcar 

Tamanhos

150g  R$ 45
250g  R$ 65

Chocolate ao leite com 
um suave equilíbrio 

entre o cacau, o leite e 
a doçura, 

e sem adição de 
açúcar!
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Ovos de Colher

Caixa com 1 ovo

Peso aprox. 565g 

R$ 99

Caixa com 2 ovos

Peso aprox. 430g
(215g cada ovo)

R$ 89

Escolha entre uma das opções a baixo, e na 
seguintes páginas, escolha os sabores! 
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Brigadeiro 

Casca de chocolate ao 
leite Belga, brigadeiro 
tradicional super cremoso 
com granulado Belga e 
brigadeiros em cima 

Creme BrulÉe

Casca de chocolate 
branco Belga, brigadeiro 
de baunilha, bolo de 
baunilha, crocante de 
açúcar especial com 
brigadeiros de creme 
brulée em cima
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ninho nutella®
Casca de chocolate ao 
leite Belga, brigadeiro de 
leite Ninho intercalado 
com Nutella e 
brigadeiros em cima

Torta de limão com 
nozes

Casca de chocolate meio 
amargo Belga, brigadeiro 
de nozes intercalado com 
brigadeiro de limão, farofa 
de bolacha maizena e 
brigadeiros de limão com 
suspiro em cima
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francchio

Casca de chocolate 
branco Belga, brigadeiro 
de pistache intercalado 
com bolo de baunilha e 
geleia de framboesa 
com brigadeiros de 
pistache em cima 

Beijo de frutas 
vermelhas

Casca de chocolate ao 
leite Belga, brigadeiro de 
doce de leite intercalado 
com beijinho e geleia de 
frutas vermelhas, com 
blossoms de caramelo e 
beijinho em cima 
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Aceitaremos pedidos até dia 03 de Abril ou até acabarem as 
unidades. 

Não deixe para última hora pois temos capacidade de 
produção limitada! 

Encomendas: pelo WhatsApp (11) 98553-7025 

PAGAMENTO
Para reservar sua encomenda, pedimos mínimo 3 dias de 
antecedência, enviando o comprovante de pagamento. 
Só será possível alterações do pedido até 3 dias antes.

ENTREGAS E RETIRADAS
Retiradas no ateliê na Rua Diogo Pereira 1 – Super Quadra 
Morumbi

Entregamos mediante taxa de entrega de acordo com a região. 
Para não comprometer as demais entregas nosso motorista 
tem tolerância de 15 minutos de espera. Verifique tarifas 
especiais! 

Somente nos responsabilizamos por entregas feitas pelo nosso 
serviço de entrega. Não recomendamos retiradas feitas de 
motos e bikes.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE 
Nossos produtos são artesanais e tem validade de 5 dias. 

Conservar em temperatura ambiente, longe de fontes de calor. 
Ao conservar na geladeira pode alterar cor, sabor e textura.

https://wa.me/message/T4IARLGQF4NEN1
https://wa.me/message/T4IARLGQF4NEN1
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Entregas
Valores para entregas fora da Tarifa Especial dos dias 7 e 8 de Abril 

Nosso endereço: Rua Diogo Pereira 1
Super Quadra Morumbi 

Zona Sul

Vila Andrade, Vila Sônia, Panamby R$ 30

Santo Amaro, Vila Olimpia, Campo Belo, Moema, Chácara Santo 

Antônio, Brooklin, Itaim, Vila Nova Conceição, Socorro R$ 45

Ipiranga, Cambuci, Vila Mariana, Interlagos R$ 55

Zona Oeste 

Pinheiros, Butantã, Rio Pequeno, Jaguaré R$ 45

Lapa, Perdizes, Pompéia, Santa Cecilia, Barra funda R$ 50

Zona Norte 

Casa Verde, Santana, Freguesia do Ó, Limão, Vila Maria, Pirituba R$ 85  

Zona Central 

Bela Vista, Jardins, Liberdade, Consolação R$ 45, 

Bom Retiro, Brás R$ 55

Zona Leste 

Vila Prudente, Mooca, Belém R$ 75

Tatuapé, Vila Formosa, Anália Franco, Carrão R$ 85

Grande São Paulo 

Osasco, Vila São Francisco R$ 45 , Granja Viana R$ 55

ABC, Alphaville, Barueri R$ 95
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