


Caixa Surpresa de Natal
Caixa surpresa cartonada, personalizada com o tema de Natal, inclui:
- Bolo decorado de 1kg, serve até 10 pessoas.
- 16 docinhos decorados no tema Natal  R$ 380,00

Guirlanda de Brownie com cobertura de Brigadeiro
Nosso delicioso brownie no formato de guirlanda coberto com brigadeiro, 
com decoração Natalina, tem 20 cm, 1 kg e serve 10-12 pessoas, ótimo para 
servir ou perfeito para um lindo presente!  R$ 280,00



Cookie no Tacho recheado
Cookie com 1,7 kg, servido em tacho de aluminio de 20 cm, recheado com 
brigadeiro ou nutella,  perfeito para colocar no forno e servir quentinho!

 R$ 175,00

Chocolate Dragée ao Leite

 R$ 65,00
Chocolates ao leite com dragée, com 250g, super charmoso e delicioso!



Lata com Pão de Mel ou Wafer
Receita exclusiva de pão mel, adorado por todos! 300gr nessa latinha 
charmosa! temos também opção de wafer.

 R$ 65,00

Pirulito de Chocolate Recheado
Pirulitos de chocolate com 100g, decorados, recheados com palha italiana e 
bolo de chocolate com brigadeiro.  

 R$ 150,00



Caixa com 24 doces 
Caixa com 24 doces sortidos, sendo 4 nozes, 4 caixinhas com ganache e 
frutas secas, 4 pistache, 4 brigadeiro belga ao leite, 4 conchas de damasco e 
4 pão de mel.  R$ 150,00

Panetones Recheados
Deliciosos! para comer com os amigos ou família!!   
Com recheio de Brigadeiro, Doce de Leite, Nutella ou 
Ninho com Nutella.  1kg       R$ 200,00

 750 g   R$ 150,00



Kit Casinha 
Kit com as paredes e telhado em biscoito amanteigado, 
com glacê branco para juntar as partes e 2 glacês (verde 
e vermelho) e confeitos de chocolate para decoração

 R$ 150,00

Kit Biscoito Kit Cupcake Kit Brownie

Biscoito 
Amanteigado

Cupcakes

Brownie

Toppings

10 unidades

3 glacês 
(vermelho, verde, branco) 

e confeito colorido

3 glacês 
(vermelho, verde, branco) 
confeito colorido, estrelas
e 2 recheios de brigadeiro

3 glacês 
(vermelho, verde, branco) 
confeito colorido, estrelas
e 2 recheios de brigadeiro

4 unidades

1 unidade 450g

 R$ 90,00  R$ 100,00  R$ 110,00



Bolo Presente

Bolo de Frutas

Nosso delicioso bolo Red Velvet com framboesas frescas, um verdadeiro 
presente de Natal.

Bolo de frutas secas especial de Natal. 
Ótimo para presentear ou servir para a familia. 

 2,5kg - R$ 450,00
serve até 15 pessoas

 P - R$ 100,00    
G - R$ 175,00



Bombom Decorado

* consultar preços para embalagens diferenciadas

Mini bombons decorados, vários sabores em embalagens 
individuais para compor um presente divertido!  R$ 12,50/cada

Bolos decorados de Natal
Bolos com decoração no tema natalino, para presentear 
ou mesmo decorar sua mesa de Natal, solicite sob encomenda!
Disponivel em diferentes tamanhos e decorações.

800g     -   R$180,00
1,5kg   -   R$ 350,00   
2,5Kg  -   R$ 450,00   
4,5Kg  -   R$ 550,00 



Cesta especial de Natal - tamanho P
- 1 chocolate bar (nutella ou dark)
- panetone recheado
- caneca personalizada com pão de mel

Cesta especial de Natal - tamanho M
- 2 chocolate bars (nutella e dark)
- Panetone recheado
- damascos cobertos com chocolate
- caixa de brownie (1,250kg)

 P  R$ 330,00  M R$ 640,00

Cestas de NatalCestas de Natal

Cesta especial de Natal - tamanho G
- 2 chocolate bars (nutella e dark)
- caixa com 12 pães de mel
- Panetone recheado
- caneca personalizada com wafer
- damascos cobertos com chocolate
- caixa de brownie (1,250kg)

 G  R$ 880,00

*encomendas até dia 15/12

800g     -   R$180,00
1,5kg   -   R$ 350,00   
2,5Kg  -   R$ 450,00   
4,5Kg  -   R$ 550,00 



Faça já sua encomenda!
11 3045 0949  WhatsApp 

contato@sucracakeshop.com.br
Cake Shop

Carrinho de Natal - customização de mini-panetoneCarrinho de Natal - customização de mini-panetone
Carrinho de eventos para customização de mini-panetones
1 profissional uniformizado e treinado, mini panetones embalados individualmente em 
caixinha de acetato, 3 opções de recheio, 6 opções de toppings, 2 caldas

Custo 100 un …………R$1.500,00
outra quantidades favor consultar

Panetones e Chocotones

Recheios (escolher3):
Brigadeiro, nutella, brigadeiro branco com limão siciliano, brigadeiro branco, ninho, doce 
de leite, goiabada, maracujá, brigadeiro black(meio amargo)

Caldas (escolher 2):
Chocolate, calda de frutas vermelhas, marshmallow, caramelo, côco cremoso

Personagem vestido como Papai Noel (barba natural) R$1.600,00 - verificar disponibilidade 
Segundo atendente R$300,00
Uniforme personalizado unitário R$ 250,00


