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Sugestões para festas adulto 

Doces – Brigadeiros 

 

Brigadeiro Crocante 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, este 

brigadeiro lembra o sabor de infância, das festas de aniversário 

em família. Boleado com praline de amendoim. 

 
 

COD. 1021 

 

R$ 1,50 a unidade 

 

Brigadeiro Premium 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, este 

brigadeiro lembra o sabor de infância, das festas de aniversário 

em família. Boleado com o autentico granulado belga ao leite. 

 
 

COD. 1025 
R$ 2,50 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Brigadeiro Premium Cascalho 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, este 

brigadeiro lembra o sabor de infância, das festas de aniversário 

em família. Boleado com flocos de chocolate ao leite belga. 

 
 

COD. 1026 
R$ 2,50 a unidade 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Brigadeiro Premium Cascalho Amargo 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, este 

brigadeiro lembra o sabor de infância, das festas de aniversário 

em família. Boleado com flocos de chocolate amargo belga. 

 
COD. 1027 R$ 2,50 a unidade 

 
 

 
 

 

 

Brigadeiro Nibs 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, este 

brigadeiro lembra o sabor de infância, das festas de aniversário 

em família. Boleado com nibs de cacau fabricada pelo Ateliê do 

doce. 

COD. 1049 R$ 2,00 a unidade 
  



 

 

Doce – Leite ninho 

 

Leite Ninho 

Um recordista de vendas do Ateliê do doce, uma receita 

simples contendo apenas leite condensado e leite ninho em 

pó. Boleado com o leite ninho em pó. 

 
COD. 1042 R$ 2,00 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Leite Ninho com Nutella 

O mais vendido de todos da serie “Leite Ninho”, uma 

receita simples contendo apenas leite condensado e leite 

ninho em pó. Boleado com o leite ninho em pó e recheado 

com Nutella pura. 

 
COD. 1208 R$ 2,50 a unidade 

 

Leite Ninho com Ovomaltive 

Receita simples contendo apenas leite condensado e leite 

ninho em pó. Boleado com o leite ninho em pó e recheado 

com creme de cacau e Ovomaltine. 

 
COD. 1212 R$ 2,50 a unidade 

  

 

Leite Ninho com Goiabada 

Receita simples contendo apenas leite condensado e leite 

ninho em pó. Boleado com o leite ninho em pó e recheado 

com goiabada. 

 
COD. 1215 R$ 2,50 a unidade 



 

 

Doces – Doce de uva 

 

Doce de uva 

Sucesso garantido, segundo doce mais vendido do Ateliê 

do doce, atrás apenas do brigadeiro. Tradicional receita 

de leite condensado cozido e manteiga, recheado com uma 

uva inteira sem semente. Boleado com açúcar. 

 
COD. 1202 R$ 2,00 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Fondant de uva 

Tradicional receita de leite condensado cozido e manteiga, 

recheado com uma uva inteira sem semente. Banhado no 

fondant. 

 
COD. 1203 R$ 2,50 a unidade 

 

Bombom de uva 

Tradicional receita de leite condensado cozido e manteiga, 

recheado com uma uva inteira sem semente. Banhado ao 

chocolate ao leite fabricado pelo Ateliê do doce. 

 
COD. 3206 R$ 3,00 a unidade 

 

  



 

 

Doces – Brigadeiros recheados 

 

Brigadeiro Trufado 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, a massa 

deste brigadeiro lembra o sabor de infância, recheado com trufa 

de chocolate ao leite Ateliê do doce. Boleado com chocolate em 

pó. 

 
COD. 1206 R$ 2,00 a unidade 

 
 
 

 

 

Brigadeiro recheado com chocolate belga 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, a massa 

deste brigadeiro lembra o sabor de infância, recheado com 

chocolate belga. Boleado com finas lascas de chocolate belga. 

 
COD. 1205 R$ 3,50 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Brigadeiro recheado com coco 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, a massa 

deste brigadeiro lembra o sabor de infância, recheado com doce de 

coco. Boleado com coco fino de alta qualidade. 

 
COD. 1204 R$ 2,00 a unidade 

  

 

 

 

  



 

 

Doces – Nozes 

 

Doce de nozes 

Receita desenvolvida pela Dona Cleide, sucesso há mais de 20 

anos, elaborado com leite condensado e nozes. Boleado com 

delicados pedaços de nozes. 

 
COD. 1410 R$ 2,50 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Camafeu fondado 

Tradicional receita de nossa família, elaborada com nozes, 

açúcar, chocolate em pó e ovos, não contem leite condensado. 

Coberto com fondant e nozes. 

 
COD. 1407 R$ 2,50 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Camafeu de chocolate 

Tradicional receita de nossa família, elaborada com nozes, 

açúcar, chocolate em pó e ovos, não contem leite condensado. 

Coberto com chocolate ao leite fabricado pelo Ateliê do doce e 

nozes. 

 
COD. 1415 R$ 2,50 a unidade 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

Doces – Clássicos da vovó 

 

Olho de sogra 

Elaborado com coco natural e leite condensado, esse 

tradicional doce de festa de casamento dos anos da vovó 

ainda faz sucesso nas festinhas de hoje em dia. Boleado com 

açúcar e um pedaço de ameixa seca sem caroço. 

 
COD. 1017 R$ 1,50 a unidade 

 

Olho de sogro 

Elaborado com coco natural e leite condensado, esse 

tradicional doce de festa de casamento dos anos da vovó 

ainda faz sucesso nas festinhas de hoje em dia. Boleado com 

açúcar e um pedaço de damasco turco, considerado o melhor 

damasco do mundo. 

 
COD. 1034 R$ 1,50 a unidade 

 

Cajuzinho 

Tradicional receita de nossa família, elaborada com 

amendoim, açúcar, chocolate em pó e ovos, não contem leite 

condensado. Coberto com açúcar e um pedaço de amendoim. 

 
COD. 1009 R$ 1,50 a unidade 

  

 

Quindim  

Quindim é um doce que tem como ingredientes gema de ovo, 

açúcar e coco ralado. Oriundo da  região sul brasileira 

corresponde à receita portuguesa conhecida como brisa-do-

Lis, com uma única diferença que é a utilização de coco 

ralado em vez de amêndoa. 

 
COD. 1412 R$ 2,00 a unidade 



 

 

Doces – Damasco 

 

Doce de Damasco 

Receita desenvolvida pela Dona Cleide, sucesso há mais de 15 

anos, elaborado com leite condensado e damasco turco. Boleado 

com açúcar e um damasco turco inteiro, considerado o melhor 

damasco do mundo. 

 
COD. 1409 

 
R$ 2,00 a unidade 

 

Doce de Damasco com miçanga 

Receita desenvolvida pela Dona Cleide, sucesso há mais de 15 

anos, elaborado com leite condensado e damasco turco. Boleado 

com delicadas miçangas brancas e um damasco turco inteiro, 

considerado o melhor damasco do mundo. 

 
COD. 1416 

 
R$ 2,00 a unidade 

 

Doce de Damasco ao chocolate 

Receita desenvolvida pela Dona Cleide, sucesso há mais de 15 

anos, elaborado com leite condensado e damasco turco. 

Banhado com chocolate ao leite fabricado pelo Ateliê do Doce 

 
COD. 1414 

 
R$ 2,50 a unidade 

  



 

 

Doce – Gourmet 

 

Ferrero Roche 

Elaborado com leite condensado e uma pasta fabricada pelo 

Ateliê do doce à partir do bombom de mesmo nome. Boleado com 

o autentico granulado belga. 

 
COD. 1057 R$ 2,50 a unidade 

  

 

Ferrero Roche recheado 

Elaborado com leite condensado e uma pasta fabricada pelo 

Ateliê do doce à partir do bombom de mesmo nome. Recheado 

com uma avela inteira e boleado com o autentico granulado belga. 

 
COD. 1213 R$ 3,50 a unidade 

  

 
 
 

 

 

Brigadeiro Gourmet Branco 

Delicioso brigadeiro branco gourmet Ateliê do Doce, Elaborado 

com um blend de chocolate branco nobre. Coberto com finas lascas 

de chocolate branco belga. 

 
COD. 1101 R$ 3,50 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Brigadeiro Gourmet Cookies 

Delicioso brigadeiro branco gourmet Ateliê do Doce, Elaborado 

com um blend de chocolate branco nobre. Coberto com pedaços de 

bolacha Negresco. 

 
COD. 1103 R$ 3,50 a unidade 

  



 

 

 

Brigadeiro Gourmet de Limão 

Sem dúvida o brigadeiro gourmet mais vendido do Ateliê do 

doce, preparado com de limão siciliano e leite condensado. 

Boleado com finas lascas de chocolate branco belga e raspas de 

limão. 

 
COD. 1105 

 
R$ 3,50 a unidade 

 

Brigadeiro Gourmet de Morango 

Delicioso brigadeiro sabor morango gourmet Ateliê do Doce, 

elaborado com chocolate belga sabor morango. Boleado com finas 

lascas de chocolate belga sabor morango. 

 
 

COD. 1106 

 

R$ 3,50 a unidade 

 
 
 

 

 

Brigadeiro Gourmet Amargo 

Delicioso brigadeiro gourmet Ateliê do Doce, elaborado com 

chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce. Boleado com 

flocos de chocolate belga amargo. 

 
 

COD. 1107 
R$ 3,50 a unidade 

 
 
 
 
 

 

 

Brigadeiro Gourmet ao Leite 

Delicioso brigadeiro gourmet Ateliê do Doce, elaborado com 

chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce. Boleado com 

finas lascas de chocolate belga. 

 
 

COD. 1108 
R$ 3,50 a unidade 

  



 

 

IMAGEM NÃO 
DISPONIVEL 

Brigadeiro Gourmet Cappuccino 

Deliciosa massa gourmet Ateliê do Doce, elaborado com 

cappuccino em pó de alta qualidade e chocolate ao leite  40% 

cacau fabricado pelo Ateliê do doce. Boleado com finas lascas de 

chocolate ao leite e branco belga. 

 
 

COD. 1109 
 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Brigadeiro Gourmet de Nutella 

Elaborado com chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do 

doce, avela, Nutella e leite condensado. Boleado com flocos de 

chocolate ao leite belga. 

 
 

COD. 1110 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Brigadeiro Gourmet de Ovomaltine 

Elaborado com chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do 

doce, creme de leite e Ovomaltine. Boleado com delicadas 

miçangas sabor chocolate. 

 
 

COD. 1111 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

Kinder ovo 

Elaborado com leite condensado e uma pasta fabricada pelo 

Ateliê do doce à partir do chocolate de mesmo nome. Boleado com 

o autentico granulado colorido belga. 

 
 

COD. 1214 

 

R$ 3,50 a unidade 



 

 

 

Pistache 

Elaborado com leite condensado e uma pasta fabricada pelo 

Ateliê do doce à partir de pistaches iranianos, considerados um 

dos melhores do mundo. Boleado com pistache granulado. 

 
COD. 1406 R$ 3,50 a unidade 

 

 

Caipirinha 

Elaborado com leite condensado e pinga, Boleado açúcar e 

raspas de limão. 

 
COD. 1406 R$ 3,50 a unidade 

 

 

Vinho do porto 
Elaborado com leite condensado e vinho do porto. Boleado com 

raspas de chocolate 40% cacau produzido pelo Ateliê do doce. 

 
COD. 1406 R$ 3,50 a unidade 

 

  



 

 

Doce – Clássicos do Ateliê 

 

Brigadeiro de Maracujá 

Elaborado com leite condensado e suco de maracujá. Boleado 

com açúcar amarelo e uma semente de maracujá. 

 
COD. 1006 R$ 2,00 a unidade 

  

  

 

Brigadeiro Café 

Elaborado com leite condensado e café. Boleado com raspas 

de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce. 

 
 

COD. 1055 

 

R$ 1,50 a unidade 

  

 

Doce de churros 

Tradicional receita de leite condensado cozido e manteiga, 

com um toque de canela, recheado com uma porção de doce de 

leite fabricado aqui no Ateliê do doce. Boleado com açúcar, 

canela e uma pitanga de doce de leite. 

 
 

COD. 1209 
R$ 2,00 a unidade 

  

 

Doce de paçoca 

Deliciosa massa de leite condensado e paçoca. Boleado com 

paçoca amassada. 

 
COD. 1411 R$ 2,00 a unidade 



 

 

 

 

 

Doce de amêndoa 

Deliciosa massa de leite condensado e farinha de amêndoa. 

Boleado com amêndoa laminada. 

 
 

COD. 1418 

 

R$ 2,00 a unidade 

IMAGEM NÃO 
DISPONIVEL 

Baunilha 

Deliciosa massa de leite condensado e fava de baunilha. 

Boleado com açúcar. 

 
 

COD. 1056 

 

R$ 1,50 a unidade 

 



 

 

Doce – Alma gêmea 

 

Alma gêmea branca 

Tradicional receita de leite condensado cozido e manteiga. 

Boleado com delicadas miçangas brancas e nozes. Escolha a 

cor da fita que combine com a sua decoração. 

 
COD. 14 R$ 3,50 a unidade 

  

  

 

Alma gêmea dourada 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, este 

brigadeiro lembra o sabor de infância, das festas de 

aniversário em família. Boleado com delicadas miçangas 

douradas e nozes. Escolha a cor da fita que combine com a 

sua decoração. 

 
 

COD. 1 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Alma gêmea negra 

Elaborado com chocolate em pó nacional de qualidade, este 

brigadeiro lembra o sabor de infância, das festas de 

aniversário em família.  Boleado com delicadas miçangas 

sabor chocolate e nozes. Escolha a cor da fita que combine 

com a sua decoração. 

 
 

COD. 1 
R$ 3,50 a unidade 

 

  



 

 

Chocolate – Forninhas 

 

70% Cacau 

Forminha de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais. Incremente 

seus doces adicionando as forminhas de chocolate. 

 
 

COD. 3601 
R$ 0,80 a unidade 

 

Chocolate ao leite 40% 

Forminha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais. Incremente 

seus doces adicionando as forminhas de chocolate. 

 
 

COD. 3502 
R$ 0,80 a unidade 

 

Chocolate branco 

Forminha de chocolate 40% cacau (manteiga de cacau) fabricado 

pelo Ateliê do doce. Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, 

Espirito Santo, premiadas em concursos nacionais e 

internacionais. Incremente seus doces adicionando as forminhas 

de chocolate. 

 
COD. 3101 

 

 

R$ 0,80 a unidade 

                                          



 

 

Chocolate – Bombons e trufas 
  

 

Cestinha de chocolate branco 

Forminha de chocolate 40% cacau (manteiga de cacau) fabricado 

pelo Ateliê do doce. Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, 

Espirito Santo, premiadas em concursos nacionais e 

internacionais. Recheado com trufa de chocolate branco. Para 

acabamento escolhemos as raspas de chocolate ao leite e branco 

belga. 

 
COD. 3209 

 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Cestinha de chocolate ao leite 

Forminha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais. Recheado com 

trufa de chocolate ao leite. Para acabamento escolhemos as 

raspas de chocolate ao leite e branco belga. 

 
COD. 3210 

 
 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Bombom noivinhos 

Caixinha de chocolate branco e chocolate ao leite 40% fabricado 

pelo Ateliê do doce. Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, 

Espirito Santo, premiadas em concursos nacionais e 

internacionais. Recheado com trufa de chocolate. 

Escolha o tema, imagem, letras que colocaremos como 

acabamento do doce. 

 
COD. 3207 

 

R$ 3,50 a unidade 



 

 

 

 

Trufa branca 

Casquinha de chocolate 40% cacau (manteiga de cacau) 

fabricado pelo Ateliê do doce recheada com trufa de chocolate 

branco. Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito 

Santo, premiadas em concursos nacionais e internacionais. 

 
COD. 3301 

 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

Trufa cereja 

Casquinha de chocolate 40% cacau (manteiga de cacau) 

fabricado pelo Ateliê do doce recheada com trufa de cereja. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais. 

 
COD. 3302 

 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

Trufa limão 

Casquinha de chocolate 40% cacau (manteiga de cacau) 

fabricado pelo Ateliê do doce recheada com trufa de limão. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais. 

 
COD. 3303 

 
 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

Trufa crocante 

Casquinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce 

recheado com trufa tradicional e praline. Trazemos amêndoas de 

cacau de Linhares, Espirito Santo, premiadas em concursos 

nacionais e internacionais. 

 
COD. 3304 

 

 

R$ 2,50 a unidade 



 

 

 

Trufa damasco 

Casquinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce 

recheado com trufa de damasco. Trazemos amêndoas de cacau de 

Linhares, Espirito Santo, premiadas em concursos nacionais e 

internacionais. 

 
COD. 3305 

 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

Trufa maracujá 

Casquinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce 

recheado com trufa de maracujá. Trazemos amêndoas de cacau 

de Linhares, Espirito Santo, premiadas em concursos nacionais 

e internacionais. 

 
COD. 3306 

 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

Trufa nozes 

Casquinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce 

recheado com trufa de nozes. Trazemos amêndoas de cacau de 

Linhares, Espirito Santo, premiadas em concursos nacionais e 

internacionais. 

 
COD. 3307 

 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

Trufa tradicional 

Casquinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce 

recheado com trufa de chocolate ao leite. Trazemos amêndoas de 

cacau de Linhares, Espirito Santo, premiadas em concursos 

nacionais e internacionais. 

 
COD. 3308 

 

 

R$ 2,50 a unidade 



 

 

 

Trufa artesanal chocolate 

Receita de trufa de chocolate  40% cacau fabricado pelo Ateliê 

do doce banhado no chocolate ao leite 40% e coberta com chocolate 

em pó. Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito 

Santo, premiadas em concursos nacionais e internacionais. 

 
COD. 3309 

 

 

R$ 3,50 a unidade 

IMAGEM NÃO 
DISPONIVEL 

Trufa branca crocante 

Casquinha de chocolate 40% cacau (manteiga de cacau) 

fabricado pelo Ateliê do doce recheada com trufa de chocolate 

branco e crocante. Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, 

Espirito Santo, premiadas em concursos nacionais e 

internacionais. 

 
COD. 3310 

 

R$ 2,50 a unidade 

 

  



 

 

Chocolate – Doces finos 

 

Cestinha de cereja 

Cestinha de chocolate branco 40% cacau (manteiga de cacau) 

fabricado pelo Ateliê do doce, recheado com trufa de chocolate 

branco e coberto com uma cereja com talo. 

 
COD. 3202 

 
R$ 4.00 a unidade 

 

Cestinha de physallys 

Cestinha de chocolate ao leite 40% cacau fabricado pelo Ateliê 

do doce, recheado com trufa de chocolate ao leite e coberto com um 

physallys. 

 
COD. 3213 

 

R$ 4.00 a unidade 

 

Cestinha de maracujá 

Forminha de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com trufa de maracujá e coberto com nibs de cacau. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais. 

 
COD. 3214 

 

R$ 3,00 a unidade 

 

Copinho flor de amêndoa 

Copinho de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com doce de amêndoa e coberto com amêndoa laminada. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais.  
 

COD. 3215 

 

R$ 3,50 a unidade 



 

 

 

Cestinha flor de damasco 

Forminha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com trufa de chocolate ao leite e coberto com damasco. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais. 

 
COD. 3216 

 

 

R$ 4,00 a unidade 

 

Copinho Whisky e Praline 

Copinho de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com brigadeiro de Whisky e praline.  

 
COD. 3217 

 

 
 

R$ 3,50 a unidade 

 

Caixinha de limao 

Caixinha de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com trufa de limão e raspas de limão. Trazemos 

amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, premiadas em 

concursos nacionais e internacionais.  
 

COD. 3218 
 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Copinho perolado 

Copinho de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com creme de leite condensado e cereal perolado.  

 
COD. 3219 

 

 

R$ 3,50 a unidade 



 

 

 

Copinho trufa maracujá com nibs 

Copinho de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com trufa de maracujá e nibs de cacau. Trazemos 

amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, premiadas em 

concursos nacionais e internacionais.  
 

COD. 3220 
 
 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Caixinha ninho e nutella 

Caixinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com brigadeiro de leite Ninho e coberto com Nutella. 

Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito Santo, 

premiadas em concursos nacionais e internacionais.  
 

COD. 3221 
 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Caixinha coco fresco 

Caixinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com doce de coco e coberto com coco fresco.  

 
COD. 3222 

 
 

R$ 3,50 a unidade 

 

Caixinha Frutas vermelhas 

Caixinha de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com creme de leite condensado e coberto com frutas 

vermelhas.  

 
COD. 3223 

 

 

R$ 4,00 a unidade 



 

 

 

Caixinha Frutas secas 

Forminha de chocolate 40% (manteiga de cacau) fabricado pelo 

Ateliê do doce, recheada com trufa de chocolate branco e coberto 

com frutas secas.  

 
COD. 3224 

 

R$ 4,00 a unidade 

 

Copinho de pistache 

Copinho de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com brigadeiro de pistache e coberto com pistache 

granulado. Trazemos amêndoas de cacau de Linhares, Espirito 

Santo, premiadas em concursos nacionais e internacionais.  
 

COD. 3225 

 

R$ 4,00 a unidade 

 

Copinho de café 

Copinho de chocolate 40% cacau fabricado pelo Ateliê do doce, 

recheado com brigadeiro de café.  

 
COD. 3226 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

Copinho de vinho do porto e nibs 

Copinho de chocolate 70% cacau fabricado pelo Ateliê do doce., 

recheado com brigadeiro de vnho do porto e nibs de cacau.  

 
COD. 3227 

 

R$ 3,50 a unidade 

 

 

 



 

 

Chocolate – Customizações 

Escolha o formato: 

   

Forminha Copinho Caixinha 

 

Escolha o chocolate: 

   

Chocolate branco Chocolate 70% cacau Chocolate ao leite 40% cacau 

 

Escolha o recheio: 

Trufa tradicional Trufa branca Trufa de nozes 

Trufa crocante Trufa de limão Trufa de cereja 

Trufa branca Trufa de damasco Trufa de maracujá 

   

Nutella Creme de leite condensado Doce de leite 

Creme de Ovomaltine Marshmallow Doce de leite com crocante 

   



 

 

Brigadeiro de café Brigadeiro de pistache Doce de nozes 

Ferrero Roche Brigadeiro gourmet ao leite Brigadeiro gourmet amargo 

Brigadeiro gourmet de limão Brigadeiro de vinho do porto Doce de damasco 

Brigadeiro de leite ninho Brigadeiro gourmet branco Brigadeiro de whisky 

   

Mousse de chocolate ao leite Mousse de chocolate branco Mousse de chocolate amargo 

Mousse de coco Mousse de maracujá  

   

Escolha a cobertura: 

Frutas vermelhas Praline Coco fresco 

Granulado belga Granulado colorido belga Crispy belga 

Flocos de chocolate ao leite belga Miçanga branca Miçanga prateada 

Flocos de chocolate amargo belga Miçanga dourada Miçamgas (cor a definir) 

Amêndoa Pistacke Nibs de cacau 

Frutas secas Perolas Cereja 

Physallys Blossom ao leite Blossom branco 

Blossom morango Blossom branco e ao leite  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. VALORES PRATICADOS PARA QUANTIDADE SUPEIOR 

A 10 UNIDADES DE CADA SABOR. CONSULTE CONDIÇÕES. SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE. 


