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Nossa PÁSCOA foi pensada com

muito carinho, para

conseguirmos levar até a casa

de todos que amamos, alegria,

doçura e esperança. 

 

Ficaremos felizes em ajudar

você a comemorar essa data tão

especial.

Feliz



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PRONTA ENTREGA: nossa produção ficará a todo vapor concentrada para produtos

da Páscoa. Tentaremos ter sempre muitas opções disponíveis na nossa loja, mas o

melhor e mais garantido é fazer sua encomenda;

PEDIDOS: faça seu pedido sempre por whatsapp. Caso tenha uma encomenda

grande, tente antecipar para conseguirmos te atender melhor. Não aceitaremos

pedidos por direct do Instagram e e-mails (para conseguirmos controlar melhor e não

ficarmos malucos!!!). Lembre-se que temos uma capacidade limitada, porque toda

nossa produção é artesanal. Antecipe sua encomenda para não correr o risco de ficar

sem;

VALIDADE: nossos produtos são produzidos artesanalmente e sem conservantes.

Consultar sobre a validade de cada opção;

PAGAMENTO: aceitamos pix, depósito (Banco Inter), dinheiro, boleto ou cartão (para

quem for retirar na loja);

RETIRADAS: nossa loja está na Rua Quintiliano Silva, 268, no Santo Antônio e

nosso horário de funcionamento será de segunda a sexta das 13 ás 18 horas e sábado

das 11 ás 16 horas;

CONTATO: caso precise falar com a gente, nessa época do ano, atenderemos somente

pelo whatsapp (31) 99702-2123.



Nossa Páscoa foi desenhada pela

ilustradora Jacqueline Oliveira, que

soube traduzir em forma de

aquarela, toda a delicadeza e afeto

que a gente queria transmitir!

@a.bilosca

ILUSTRAÇÃO

http://www.instagram.com/a.bilosca


PRODUTOS AVULSOS

Brownies, barra de

caramelo, cookie

recheado, marmitinhas

(cenoura, amendoim e

limão) e ovos recheados

de colher 



nossos brownies são embalados com

celofane e adesivo (nano) ou tira de

papel (tradicional) com o tema da páscoa

consulte nossos valores para maiores

quantidades

Tamanho tradicional

6,5x4,5cm

R$6 a unidade

Tamanho nano

4,5x4,5cm

R$4 a unidade

 

BROWNIE



Original

Nozes

Negresco

Doce de Leite

Chocolate Branco

Jack Daniel’s

OS SABORES



BARRA DE CARAMELO 

nossos brownies são embalados com

celofane e adesivo (nano) ou tira de

papel (tradicional) com o tema da

páscoa

consulte nossos valores para maiores

quantidades

Nossa famosa combinação:

base com biscoito, recheio de

caramelo e chocolate por cima

Tamanho tradicional

6,5x4,5cm

R$6,5 a unidade

Tamanho nano

4,5x4,5cm

R$5,5 a unidade



os cookies são embalados no

saquinho de celofane com tag

externo no tema da páscoa

consulte nossos valores para

maiores quantidades

Feito com farinha integral,

gotas de chocolate meio amargo

e recheio de Nutella

 

Aprox. 100 gramas

R$7 a unidade

 

COOKIE



servidas como uma porção

individual na embalagem de

alumínio estilo marmitinha com

personalização de Páscoa

De pasta de amendoim

ou bolo de cenoura 

R$13 a unidade

 

MARMITINHAS



servida como uma porção individual na embalagem de alumínio

estilo marmitinha com personalização de Páscoa

Base feita com de biscoito amanteigado, uma

camada de ganache de chocolate com pasta de

amendoim, caramelo e biscoito salpicado por

cima

Aprox. 145 gramas

R$13 a unidade

MARMITINHA AMENDOIM



MARMITINHA BOLO CENOURA

servida como uma porção individual na

embalagem de alumínio estilo marmitinha

com personalização de Páscoa

Base de Brownie com recheio de

Nutella e Bolo de Cenoura por cima

Aprox. 170 gramas

R$13 a unidade



tamanho 350g

embalado em caixa kraft com tampa de acetato

Casca de chocolate meio amargo,

recheada com ganache de pasta de

amendoim, caramelo e biscoito

amanteigado

 

Aprox. 350 gramas

R$79 a unidade

OVO DE COLHER - AMENDOIM



tamanho 350g

embalado em caixa kraft com tampa de acetato

Casca de chocolate meio amargo, recheado

com pedaços do nosso bolo de cenoura e

brownie. Para finalizar, cobertura de

ganache de chocolate

  

Aprox. 350 gramas

R$79 a unidade

OVO DE COLHER

BOLO DE CENOURA



Basta adicionar manteiga e ovo

Rendimento: 1 assadeira de aprox. 23x33cm

Pó mágico para você mesmo

preparar seu Fabuloso Brownie em

casa!

R$40

 

MISTURINHA PRONTA



lata metálica prateada (15x15cm), com

personalização de páscoa

sabores são escolhidos pelo cliente

Lata com 6 unidades (Brownies ou

Barra de Caramelo) no tamanho

tradicional (6,5x4,5cm)

R$75 a lata

 

 

LATA



pote de vidro com personalização

da páscoa

sabores sortidos

Pote com 14 Brownies no

tamanho nano (4,5x4,5cm)

R$110

 

 

POTE



caixa kraft 18x11x11cm, com visor

transparente e personalização de natal

sabores são escolhidos pelo cliente

Caixa com 8 unidades, sendo 4

cookies recheados e 4 Brownies

ou Barra de Caramelo no tamanho

tradicional (6,5x4,5cm)

R$65 a caixa

 

 

CAIXA MISTA



CAIXA COM 6 UN.

caixa kraft 15x15cm, com visor

transparente e personalização de páscoa

sabores dos brownies são escolhidos

pelo cliente

Caixa com 6 unidades

(brownies ou barra de

caramelo) no tamanho

tradicional (6,5x4,5cm)

R$45 a caixa



CAIXA COM 4 UN.

caixa kraft 20x9cm, com visor transparente

e personalização de páscoa

sabores dos brownies são escolhidos pelo

cliente

Caixa com 4 unidades (brownies

ou barra de caramelo) no

tamanho tradicional (6,5x4,5cm)

R$35 a caixa



caixa kraft 9x9cm, com

personalização de páscoa

Caixa com 1 Brownie

no tamanho mega

(6x6cm)

R$13 a caixa

CAIXA MEGA



SACOLINHA COM 2 UN.

sacola kraft 14x14cm, com tag

externo personalizado de páscoa

sabores dos brownies são

escolhidos pelo cliente

Sacolinha com 2 Brownies

no tamanho tradicional

(6,5x4,5cm)

R$18 a sacolinha



caixa kraft 22x16cm, com visor

transparente e personalização de

páscoa

sabores sortidos

Caixa com 12 Brownies

no tamanho Nano

(4,5x4,5cm)

R$65 a caixa

CAIXA 12 NANOS



CAIXA 4 NANOS

caixa kraft 10x10cm, com visor

transparente e personalização de

páscoa

sabores sortidos

Caixa com 4 Brownies no

tamanho Nano (4,5x4,5cm)

R$25 a caixa



Caixa de brownies e/ou barra de caramelo com 4

unidades (sabores à sua escolha) com tema da

Páscoa

Caneca 350ml (consultar opção de cores

disponíveis)

Café da Fazenda Recanto, no Sul de Minas - 250g

(pó ou em grãos)

Porta copo feito artesanalmente em madeira

10x10cm

1 caixa com brownies e/ou barra de

caramelo, 1 caneca esmaltada colorida,

1 café e 1 porta copo  

R$120

KIT ESPECIAL 

PÁSCOA QUENTINHA



Caixa de brownies e/ou barra de caramelo com 4

unidades (sabores à sua escolha) com tema da

Páscoa

Vinho 750ml

Porta copo feito artesanalmente em madeira

10x10cm

1 caixa com brownies e/ou barra de

caramelo, 1 vinho e 2 porta copo   

R$140

KIT ESPECIAL 

PÁSCOA ANIMADA
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