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Bolos



Tamanho 1
Serve 10 fatias

Diâm: 18 cm
Alt: 8 cm

R$ 125

Sabores
Tamanho 2

Serve 20 fatias
Diâm: 23 cm

Alt: 8 cm
R$ 198

Tamanho 3
Serve 30 fatias

Diâm: 27 cm
Alt: 8 cm
R$ 297

Tamanho 4
Serve 40 fatias

Diâm: 30 cm
Alt: 8 cm
R$ 396

Tamanho 5
Serve 50 fatias

Diâm: 33 cm
Alt: 8 cm
R$ 495

Tamanho 6
Serve 60 fatias

Diâm: 36 cm
Alt: 8 cm
R$ 594

Divino
Massa: baunilha
Recheio: doce de leite
Decoração: doce de leite
e glacê de açucar

Dois Amores
Massa: baunilha
Recheio: creme de chocolate meio 
amargo
Decoração: casquinha de chocolate
e pingos de creme de chocolate

Mesclado
Massa: chocolate e baunilha
Recheio: creme de chocolate meio
amargo e branco
Decoração: creme de chocolate
meio amargo e branco e granulados

Biscoito com
brigadeiro
Massa: baunilha com pedacinhos
de biscoito Negresco
Recheio: brigadeiro
Decoração: creme de choc. meio amargo, 
casquinha e farelinho de biscoito Negresco

Gringo
Massa: red velvet
Recheio: cream cheese
Decoração: buttercream e
farelinhos de bolo red velvet

Brigadeiro
Massa: chocolate
Recheio: brigadeiro ao leite
Decoração: creme de chocolate
meio amargo, brigadeiros e
granulados belga



Sensação*
Massa: chocolate
Recheio:  creme de chocolate branco 
com morango e morangos frescos
Decoração: creme de chocolate meio 
amargo, calda de chocolate e
morangos banhados em chocolate
R$20 / tamanho de bolo

Chocolover
Massa: chocolate
Recheio: creme de choc. meio amargo
Decoração: creme de chocolate meio
amargo, triângulos e caldas de
chocolate branco e meio amargo

Leite Ninho
Massa: leite em pó
Recheio: brigadeiro
Decoração: buttercream de leite Ninho 
e creme de chocolate meio amargo

Palha Italiana
Massa: chocolate
Recheio: brigadeiro com biscoito
Decoração: farelo de biscoito e creme
de chocolate meio amargo

Coco com
doce de leite
Massa: chocolate
Recheio: beijinho e doce de leite
Decoração: creme de chocolate meio
amargo, coco ralado, bala de coco
e pedacinhos de doce de leite

Brigadeiro de
leite Ninho
Massa: leite em pó
Recheio: brigadeiro trad. e de leite Ninho
Decoração: creme de chocolate meio
amargo, casquinha de chocolate branco
e mini brigadeiros de Ninho

Chocolate Diet*
Massa: chocolate sem açúcar
Recheio: creme de chocolate
sem açúcar
Decoração: creme de chocolate
sem açúcar

Favorito
Massa: chocolate
Recheio: doce de leite
Decoração: creme de chocolate
meio amargo e doce de leite

Cookies
Massa: cookie choc chip
Recheio: brigadeiro
Decoração: pingos de brigadeiro



Bolos
Decorados
Especiais



Tamanho 1
Serve 10 fatias

Diâm: 18 cm
Alt: 10 cm

R$ 140

Tamanho 2
Serve 20 fatias

Diâm: 23 cm
Alt: 10 cm

R$ 237

Tamanho 3
Serve 30 fatias

Diâm: 27 cm
Alt: 10 cm

R$ 356

Tamanho 4
Serve 40 fatias

Diâm: 30 cm
Alt: 10 cm

R$ 475

Tamanho 5
Serve 50 fatias

Diâm: 33 cm
Alt: 10 cm

R$ 594

Tamanho 6
Serve 60 fatias

Diâm: 36 cm
Alt: 10 cm

R$ 712

Naked Cake Baunilha
Massa: baunilha
Recheio: creme de frutas vermelhas, calda de frutas
vermelhas e frutas frescas da estação (mirtilo, uva e
morango) - de acordo com a disponibilidade
Decoração: frutas frescas no topo e açúcar 

Churros
Massa: churros
Recheio: doce de leite
Decoração: churros assados 

Naked Cake Velvet
Massa: red velvet
Recheio: cream cheese, calda de frutas vermelhas e 
frutas frescas da estação (mirtilo, uva e morango) -
de acordo com a disponibilidade
Decoração: frutas frescas e açúcar

Tamanho 1
Serve 10 fatias

Diâm: 18 cm
Alt: 10 cm

R$ 140

Tamanho 2
Serve 20 fatias

Diâm: 23 cm
Alt: 10 cm

R$ 237

Tamanho 3
Serve 30 fatias

Diâm: 27 cm
Alt: 10 cm

R$ 356

Tamanho 4
Serve 40 fatias

Diâm: 30 cm
Alt: 10 cm

R$ 475

Tamanho 5
Serve 50 fatias

Diâm: 33 cm
Alt: 10 cm

R$ 594

Tamanho 6
Serve 60 fatias

Diâm: 36 cm
Alt: 10 cm

R$ 712



Kit Kat e M&M´s*
Massa: chocolate
Recheio: creme de chocolate meio amargo
Recheio: Kit Kat e M&M´s coloridos no topo.
Fita de cetim vermelha

Arco-íris
Massa: baunilha colorido nas cores do arco íris
Recheio: creme de chocolate branco
Recheio: creme de chocolate branco e granulado
colorido no topo

Tamanho 1
Serve 10 fatias

Diâm: 18 cm
Alt: 10 cm

R$ 190

Tamanho 2
Serve 20 fatias

Diâm: 23 cm
Alt: 10 cm

R$ 297

Tamanho 3
Serve 30 fatias

Diâm: 27 cm
Alt: 10 cm

R$ 434

Tamanho 4
Serve 40 fatias

Diâm: 30 cm
Alt: 10 cm

R$ 625

Tamanho 5
Serve 50 fatias

Diâm: 33 cm
Alt: 10 cm

R$ 760

Tamanho 6
Serve 60 fatias

Diâm: 36 cm
Alt: 10 cm

R$ 898

Tamanho 1
Serve 10 fatias

Diâm: 18 cm
Alt: 12 cm

R$ 168

Tamanho 2
Serve 20 fatias

Diâm: 23 cm
Alt: 12 cm

R$ 286

Tamanho 3
Serve 30 fatias

Diâm: 27 cm
Alt: 12 cm

R$ 429

Tamanho 4
Serve 40 fatias

Diâm: 30 cm
Alt: 12 cm

R$ 570

Tamanho 5
Serve 50 fatias

Diâm: 33 cm
Alt: 12 cm

R$712

Tamanho 6
Serve 60 fatias

Diâm: 36 cm
Alt:12 cm
R$ 855

É Possível fazer combinações de 2 andares (Tamanho 3 e Tamanho 1)

ou (Tamanho 4 e Tamanho 2) ou (Tamanho 5 e Tamanho 3).

Decorações extras tem acréscimo.



Cupcakes



Sabores

1. Chocolate com creme
de chocolate

4. Chocolate com
marshmallow coberto

6. Choc. com doce de leite
e creme de choc. branco

2. Chocolate com doce
de leite coberto

5. Chocolate com doce
de leite e creme de choc.

7. Chocolate com creme
de chocolate branco

3. Chocolate com
brigadeiro

8. Limão com creme de limão
e marshmallow dourado

Pequeno

R$6,50

Tradicional

R$8,80

Decorações podem ter valores extras. Pedido mínimo 10 unidades por sabor.

9. Red velvet com
cream cheese



Sabores Especiais

12. Baunilha com doce
de leite e creme de choc.

10. Red velvet com creme 
de chocolate branco

13. Baunilha com negresco
e creme de choc. branco

11. Baunilha com creme
de chocolate branco

14. Sem Lactose
Bolo de cenoura com marshmallow

14. Sem Açucar
Bolo de chocolate com creme de choc.

Recheio opcional: calda de amora
Médio: R$7 e Tradicional: R$10

Churros
Bolo de churros, recheio
e cobertura de doce de 
leite com açucar e canela 
e um churros assado
no topo

Especial R$10,90 e Pequeno R$7,50

Leite Ninho
Bolo de leite em pó,
recheio de brigadeiro 
e cobertura de Leite 
Ninho

Nutella
Bolo de chocolate, recheio 
de Nutella e cobertura
de creme de chocolate
branco colorido de azul, 
lilás e rosa

Palha Italiana
Bolo de chocolate com
bolacha, recheio e
cobertura de brigadeiro
com farelinho de biscoito



Brigadeiros



Tradicional

Beijinho

Bicho de pé

Chocolate meio
amargo

Leite em pó

Pedido mínimo 50 unidades por sabor.

Brigadeiro (aprox. 20g)

R$3,30



Potinho de Brigadeiro
Tampa dourada, fita de cetim e colher descartável (40g).

O tamanho base 4cm x 4,5cm altura.

R$6,50

Pedido mínimo 10 unidades por sabor.



Bolos
no
Pote



Vidro transparente, tampa dourada, 

colher cristal transparente e fita de cetim.

Tamanho único (base 6cm e altura 9cm)

Red Velvet com cream cheese

Red Velvet com creme de chocolate branco

Baunilha com creme de chocolate escuro

Baunilha com doce de leite

Baunilha com creme de frutas vermelhas

Cenoura com creme de chocolate escuro 

Chocolate com creme de morango

Chocolate com doce de leite

Sabores

Adesivos e Tags não estão inclusas.

Pedido mínimo 10 unidades por sabor.

R$14,00



Tag (cartão) ou adesivo são orçados separadamente, consulte os valores com nosso

atendimento. Caso queira usar uma tag, adesivo ou fita de cetim que você já tenha,

é só avisar e entregar para nós com antecedência.

Decorações especiais têm acrescimo no valor, é necessário consultar caso a caso.

Desconto: consultar valores com desconto para encomendas acima de 150 unidades

Notas Fiscais: Caso precise de nota fiscal para empresa, enviar os dados na confirmação do pedido.

Retirar produtos com motoboy: alguns produtos podem ser retirados por motoboy e outros

somente de carro com ar condicionado. Consulte nossa equipe para escolher a melhor forma

de transporte da sua encomenda.

Horário para entrega: segunda, quarta, quinta e sexta (manhã entre 8h e 13h) e (tarde entre

13h – 17h). As terças e sábados - das 11h às 16h30h. Todas as entregas tem um frete.

É necessário consultar nossa equipe de atendimento para que possamos passar um orçamento.

Para entrega, temos um mínimo de valor de encomenda de R$150.

Retirar na loja: os clientes podem retirar na loja entre 8h e 18h de segunda à sábado.

É necessário fazer a retirada de carro, com ar-condicionado. Se puder trazer uma toalha para

nivelar o banco do carro, o transporte da sua encomenda ficará mais seguro.

Pagamento: é feito de forma antecipada, por cartão de crédito ou débito, dinheiro ou depósito

em nossa conta do Santander ou Itaú. Para finalizar sua encomenda, envie o comprovante

do depósito por email. Clientes pessoa jurídica podem pagar via boleto bancário.

É possível parcelar a compra, com o pagamento da última parcela até 1 semana antes da festa.

Não parcelamos as compras após a entrega do produto.

Informações Impor tantes



Peça já um orçamento por email:

atendimento@confeitariadaluana.com.br

Pedidos Corporativos:

comercial@confeitariadaluana.com.br

ou ligue para 11 3031 7199.

Visite o site: www.confeitariadaluana.com.br

e saiba mais sobre nossas delícias.

Rua Mourato Coelho 583,

Pinheiros - São Paulo


