


Somos dois arquitetos com 
o propósito de trabalhar com a 

gastronomia que é uma de 
nossas paixões. Queremos ser 

referência no fornecimento 
de brownies de forma original e 

única!  

#momentofabuloso



Fazemos isso produzindo 
artesanalmente o melhor produto 
com ingredientes e fornecedores 

selecionados.



Fornecemos brownies com diversos 
sabores misturados à massa



Sempre temos: Chocolate Branco (pedaços na massa), 
Nozes, Original, Negresco e Jack Daniels.  



Volta e meia temos sabores especiais!



Urgência e 
Personalização. Duas 
“dores" que ninguém 
gosta de solucionar 

quando estão juntas e 
a gente adora!  
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$6,00 

$3,80



embalagens personalizadas 
tam. tradicional (6,5x4,5cm) 

Un. avulsa - R$6 
Acima de 50 un - R$5



embalagens personalizadas 
tamanho mega (6x6cm) 

Un. avulsa - R$7 
Acima de 50 un - R$6



embalagens personalizadas 
tamanho nano - 4,5x4,5cm

Avulso c/ adesivo - R$3,80 
Acima de 50 un - R$3,10



embalagens personalizadas 
tamanho nano - 4,5x4,5cm

Avulso c/ envelope - R$4,20 
Acima de 50 un - R$3,50



Brownie Recheado
Brigadeiro Branco . Doce de Leite . Nutella

$6,5

*Consultar pedido mínimo



Rapa do Tacho

Raspinhas do nosso tabuleiro

$10



Barra de Caramelo

Biscoito, Caramelo e Chocolate

$6,50



Barra de Limão

Biscoito, Caramelo com limão e Chocolate Branco *Consultar pedido mínimo

$6,50



Un. avulsa nano - R$5,5 
Acima de 50 un - R$4,5

embalagens personalizadas 
tamanho nano - 4,5x4,5cm 





Un. avulsa tradicional - R$6,5 
Acima de 50 un - R$5,5

embalagens personalizadas 
tam. tradicional - 6,5x4,5cm 



Cenoura + Brownie + Nutella

$9*
*Consultar pedido mínimo



Cenoura + Brownie + Nutella
*Consultar pedido mínimo



Temos diversas opções de 
presentes e o melhor é que eles 

podem ser personalizados de 
acordo com a ocasião, divulgando 

e reforçando a sua marca ou 
campanha!



brownie mega na caixinha

$11



Sacolinha com 2 brownies 
tradicionais

$17
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latinha com 6 brownies 
tamanho tradicional

$70



latinha com 6 brownies 
*adesivo da tampa e tiras podem ser personalizados



caixinha com 6 brownies 

$42

*tiras podem ser personalizadas



caixinha com 4 brownies 

$30

*tiras podem ser personalizadas



pote de vidro com 14 nanos

$90

*adesivos podem ser personalizados



Naked Brownie



Naked Brownie

$185

$130
Pequeno*

Médio*
*Pequeno: diâmetro de 15cm / 10 a 12 fatias
*Médio: diâmetro de 20cm / 15 a 20 fatias

*valor referente ao recheio de Brigadeiro 
Branco. Consultar demais sabores



Recheios: 
Brigadeiro Branco 

Brigadeiro 100% cacau 
Doce de leite 

Nutella



Torta de caramelo

$80
*diâmetro de 20cm





instagram.com/ofabulosobrownie 
facebook.com/ofabulosobrownie 

Felipe e Julia – 31 9 97022123 
www.ofabulosobrownie.com.br



ofabulosobrownie@gmail.com - Rua Quintiliano Silva, 268. Casa Verde 
Santo Antônio - BH/MG


