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Brigadeiros
Os chocolates e confeitos das nossas receitas são de origem
belga (Callebaut). Por isso, nossos docinhos artesanais
combinam com todos os tipos de evento.
Os brigadeiros são entregues em forminhas do tipo pétala
da cor marrom (cor padrão). Para personalizar, veja as
opções disponíveis.

1. Tradicional........................................................................ R$ 3,20
O clássico brigadeiro com confeitos de chocolate
ao leite callebaut na cobertura.
2. Tradicional crocante...........................................

R$ 3,20

3. Meio amargo.................................................................

R$ 3,20

4. Branquinho.....................................................................

R$ 3,20

Brigadeiro ao leite confeitado com mini pérolas crocantes
de chocolate callebaut (mix de chocolates: branco, ao leite
e meio amargo).

Tradicional

Massa de chocolate meio amargo confeitada com
quadradinhos de chocolate dark callebaut.

Leite condensado puro. Cobertura de açúcar (um clássico
com gostinho de infância, que fica crocante por fora e macio
por dentro) ou granulados callebaut de chocolate branco ou
colorido.

5. Branquinho com nozes....................................

R$ 3,50

6. Beijinho...............................................................................

R$ 3,20

7. Coco queimado.........................................................

R$ 3,20

Coco queimado

Receita cremosa de branquinho coberto com
pedacinhos de nozes pecan.

Meio amargo

Receita especial de branquinho com flocos de coco
branco na massa e na cobertura.

Mistura cremosa de leite de coco e puro leite condensado,
confeitado com flocos de coco queimado.

8. Churros................................................................................

R$ 3,20

Doce de leite
com amêndoas

Leite condensado com muito doce de leite uruguaio
e cobertura de açúcar com canela.

9. Doce de leite com amêndoas.................. R$ 3,70
Muito doce de leite uruguaio e cobertura sofisticada,
amêndoas laminadas e tostadas.

Doce de leite

10. Paçoca...............................................................................

R$ 3,20

11. Limão siciliano..........................................................

R$ 3,50

Leite condensado com um toque de amendoim
e cobertura de farofinha de paçoca.

Brigadeiro com raspas de limão siciliano na massa e raspas
de chocolate branco callebaut na cobertura.

12. Avelã ...................................................................................

Leite condensado com nutella e cobertura de crocante
de ovomaltine.

R$ 3,20

Personalize suas forminhas!
+ De papel tipo pétala....................................... R$ 0,25/unidade
+ De papel perolado tipo pétala................... R$ 0,30/unidade
+ Rendadas/juta tipo pétala........................... R$ 0,40/unidade
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Brigadeiro na tacinha

Nossos brigadeiros em versão mais cremosa,
servidos em tacinha de acrílico................................................. R$ 4,50

Sabores

confeitos de
chocolate

Brigadeiro tradicional + confeitos de chocolate ao leite
callebaut
Brigadeiro crocante + mini pérolas crocantes de chocolate
callebaut (mix de chocolates: branco, ao leite e meio amargo)
Branquinho + granulados de chocolate callebaut (branco ou
colorido)
Branquinho com nozes + nozes pecan picadinhas
Beijinho + flocos de coco
Coco queimado + flocos de coco queimado
Churros (doce de leite) + açucar com canela ou crocante de
amêndoas
Paçoca + farofinha de paçoca
Avelã + crocante de ovomaltine

brigadeiro
tradicional

Bolo de potinho

......................... R$ 12,00

Brigadeiro + bolo de chocolate + brigadeiro!
Três camadas deliciosas para comer de colher. O potinho é de
acrílico transparente e acompanha fita de cetim e colherzinha.
Dois sabores de brigadeiro por potinho. Escolha
entre tradicional, branquinho e doce de leite.
Peso líquido: 90 gramas
Dimensões do potinho: 5 x 5 x 5 cm

Caixinhas para presentear
Para eventos e datas especiais. Todos têm acabamento com
fita de cetim. Sabores: tradicional, meio amargo, branquinho,
beijinho, doce de leite, paçoca e avelã.

Caixinha c/ 1 unid. de brigadeiro.............. R$ 5,00
Caixinha inteira de pvc transparente e acabamento com fita
de cetim.

Caixinha c/ 3 unids. (2 sabores)................. R$ 11,00
Caixinha de papel branco ou kraft com tampa de pvc
transparente e acabamento com fita de cetim.

Caixinha c/5 unids. (3 sabores).................. R$ 16,00
Caixinha de papel branco ou kraft com tampa de pvc
transparente e acabamento com fita de cetim.

Personalize!
+ Tag para presentes e lembrancinhas....................... R$ 1,50
A arte é feita com todo carinho para combinar com o seu
evento. Mínimo 20 unidades.
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Brownie
Nossa receita de brownie é doce na medida certa, molhadinha
na medida certa e ainda tem gotas de chocolate. Imbatível!

Mini..................................................................................................

R$ 2,50

Quadradinho de brownie com cobertura de chocolate
ao leite (30 gr). Lembra um bombonzinho! Perfeito para
servir em bomboniere, acompanhar uma tacinha de
espumante, chá ou café.

novidade!

Latinha de brownie bites................. R$ 24,00/R$ 30,00

Excelente opção de lembrancinha! Personalizamos o rótulo da
lata com a marca da sua empresa ou com a arte da sua festa.
São 140 gr. do nosso delicioso brownie cortado em
quadradinhos rústicos.
Infos do produto
Dimensões da lata - 8,5 cm de diâmetro x 10 cm de altura
Até 10 unidades R$ 30,00/ acima de 10 unidades R$ 24,00
As latinhas também podem ser embaladas com saquinho
plástico e fita de cetim para ficarem ainda mais festivas.

Festa.............................................................................................. R$ 5,00
Pedacinho de 3 x 5 cm enrolado em tecido colorido e fita
de cetim. Aberto nas laterais, para servir na mesa de doces.
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Importante.

A partir de dezembro de 2019, nossos cake pops serão
produzidos exclusivamente para as mesas de doces
completas contratadas (solicite mais infos).

Cake Pops

.................................................... R$ 8,50

Exclusivos bolinhos de chocolate com pasta de avelã,
banhados no chocolate e apresentados no palito
(aprox. 20 cm de altura, peso do bolinho 30 gr).
Acompanham fitinha colorida no palito.

Cobertura de chocolate (sem corantes)
Chocolate ao leite ou chocolate branco.

Decoração do topo com confeitos

Quadradinhos de chocolate ao leite, granulados de chocolate
branco, granulados coloridos de chocolate ou miçangas
coloridas.

Curso de cake pops!
Quer aprender as técnicas para produção de cake pops
perfeitos e bem redondinhos? Podemos levar o curso
completo até você e sua empresa, incluindo todo o
material para trabalhar com chocolate, kits para os alunos
e material didático.
O cake pop é um bolinho no palito confeitado ou
decorado que faz sucesso nas mesas de doces. Versátil,
pode ter diversos temas, formatos e cores.
Para saber mais, entre em contato conosco!
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Informações
PEDIDOS

Nossos docinhos são feitos somente
sob encomenda. Você pede, nós
preparamos! Por isso, sugerimos que
você peça com, no mínimo, algumas
semanas de antecedência.
Quer fazer pedido ou tirar dúvida?
Escreva para:
contato@a-sobremesa.com
Não temos loja física e espaço para
retirada de produtos, então todo o
atendimento e agendamento
de pedidos é feito via e-mail e o valor
de entrega é incluído no orçamento
dos pedidos.

SERVIÇO DE ENTREGA

PAGAMENTO

Para confirmar o pedido, solicitamos
50% do valor total via depósito
ou transferência (com envio de
comprovante por e-mail) e o restante
do valor em cheque ou dinheiro no
momento da entrega.

BOLO DE POTINHO

Não refrigerar! Ao refrigerar, o docinho
sofre alterações na sua textura e sabor.
O ideal é conservá-los nas próprias
local seco, longe da umidade e do

Tardes (entre 13:00 e 17:00)

calor. Em dias de calor e umidade

Auxiliadora, Bela Vista, Boa Vista, Chácara
das Pedras, Higienópolis, Moinhos de Vento,
Mont’ Serrat, Petrópolis, Três Figueiras.

R$ 23,00

Bom Fim, Cristo Redentor, Farroupilha,
Independência, Jardim Botânico, Jardim
Itu Sabará, Passo D’Areia, Rio Branco, Santa
Cecília, Santana, Vila Ipiranga, Vila Jardim.

R$ 28,00

Azenha, Cidade Baixa, Floresta, Glória,
Medianeira, Menino Deus, Navegantes,
Partenon, Praia de Belas, Santo Antônio,
São Geraldo.

R$ 35,00

Centro, Cristal.

R$ 40,00

excessiva, manter os doces em
ambiente climatizado.

VALIDADES

Não nos responsabilizamos pelas
condições de armazenamento dos
docinhos após a entrega.

PARA PRESENTEAR

Caixinhas com 1, 3 ou 5 unids - 20 caixinhas

Pedido mínimo 12 unidades

BROWNIES
Mini
Pedido mínimo 40 unids (40/60/80/100)
Especial/festa
Pedido mínimo 32 unids (32/48/64/80/96)
Latinha com brownie bites
Pedido mínimo 10 unids

Brigadeiros e cake pops - dois (02)
dias
Bolos no potinho - sete (07) dias
Brownies - oito (08) dias

CAKE POPS

Caixa com 20 unidades/1 modelo/1 sabor
Pedido mínimo 1 caixa

POLÍTICA DE
CANCELAMENTO

Para que possamos fazer o
cancelamento e devolução do valor,
precisamos receber o e-mail dez (10)
dias úteis antes da data fixada para
a entrega.

Ipanema, Pedra Redonda, Tristeza.

Demais bairros sob consulta.

BRIGADEIROS NA TACINHA

CONSERVAÇÃO

Manhãs (entre 9:00 e 12:00)

R$ 20,00

Caixas com 60 unidades/1 ou 2 sabores
Pedido mínimo 1 caixa

Caixas com 20 unidades/1 sabor
Pedido mínimo 1 caixa

caixas, em temperatura ambiente e

R$ 40,00, consulte o seu bairro:

BRIGADEIROS

Importante: para a reserva da data,
o pedido só será considerado após o
pagamento do valor de confirmação
e envio de comprovante.

De terças a sextas em dois turnos:

A taxa de entrega varia de R$ 20,00 a

QUANTIDADES MÍNIMAS

Para solicitar o cancelamento, pedimos
que o cliente envie um e-mail
para contato@a-sobremesa.com
informando o número do orçamento
e demais dados do pedido.

CONTATO
A Sobremesa
Alice Knijnik
contato@a-sobremesa.com
Atendimento em horário comercial
via whatsapp 51.991030760
www.a-sobremesa.com
instagram @asobremesa

a sobremesa nas redes socias!
instagram.com/asobremesa
@asobremesa
#asobremesa
facebook.com/asobremesa.as

