
CATÁLOGO DE PRODUTOS



NAKED
CAKES BOLOS BOLOS

CASEIROS
BRIGADEIROS E 
BRANQUINHOS CUPCAKES

Pedido Mínimo de Docinhos: 
50 unidades. Você pode dividir os sabores

em 25 unidades de cada estilo. 
Orçamentos válidos por 10 dias.

Os pedidos deverão ser realizados 
mediante encomenda. 
Para tele entrega, consulte o valor 
diretamente conosco.

O pedido deve ser feito com 24 horas de 
antecedência.  Aceitamos cartões de 
crédito ou débito, ou em dinheiro na 
retirada da encomenda; 

Para encomendas acima de R$ 300 é 
necessário um depósito de 50% no 
ato do pedido;



Nossas Naked Cakes são feitas com três 

com duas camadas dos nossos mais 
deliciosos cremes e cobertos com muito 
ganache de chocolate meio amargo ou 
creme de branquinho.



Esse bolo é para os que amam 
uma combinação que não tem 
erro! Recheado com nossos 
cremes de branquinho e briga
deiro, é coberto com ganache 
de chocolate meio amargo, bri -

gadeiros e branquinhos.

-

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 140

  m  (16/20 fatias)                                R$ 160

  g  (25/30 fatias)                            R$ 185

Coberto com frutas vermelhas* 
e muito ganache de chocolate 
meio amargo, esse delicioso 

Naked é recheado com creme 

de brigadeiro e de branquinho.

*Conforme disponibilidade

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 155
  m (16/20 fatias)                                R$ 180

  g  (25/30 fatias)                            R$ 215

Nesse bolo o recheio é de cre
me de branquinho para com
por as duas generosas cama
das que intercalam nosso pão 
de ló de cacau! 

A cobertura é feita com gana

-

che de chocolate meio amargo, 
que combina perfeitamente 
com os morangos e docinhos.

-

                                        R$ 150  (12/16 fatias)  p
  m                                 R$ 170(16/20 fatias)

                              R$ 190  g (25/30 fatias)

  gg (50 fatias)                           R$ 355   gg (50 fatias)                           R$ 395   gg (50 fatias)                           R$ 395

-

-



Nesse bolo o recheio é de cre -

me de brigadeiro para compor 
as duas generosas camadas 
que intercalam nosso pão de 
ló de cacau! 
A cobertura é feita com  gana -

che de chocolate meio amargo, 
que combina perfeitamente 
com os morangos e docinhos.

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 150

  m  (16/20 fatias)                                R$ 170

  g  (25/30 fatias)                            R$ 190

Transformamos o clássico bolo 
americano e deixamos a nossa 

do com muito branquinho. De-
corado com pingos de branqui -
nho, morangos e branquinhos 
envolto em confeitos crocantes 
de chocolate belga branco, puro 
amor!

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 150

  m  (16/20 fatias)                                R$ 170

  g  (25/30 fatias)                            R$ 190

Esse Naked tem gostinho de in-
fância! Pão de ló de baunillha, 
com uma camada de recheio de 
creme de branquinho e outra 
com creme de brigadeiro. A co-
bertura é feita com muito cho-
colate: ganache, Kinder Bueno, 
Kinder Ovo, Kinder Chocolate e 
pingos de branquinho e briga-
deiro! 

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 175

  m  (16/20 fatias)                                R$ 210

  g  (25/30 fatias)                            R$ 250

  gg (50 fatias)                           R$ 395   gg (50 fatias)                           R$ 395   gg (50 fatias)                           R$ 425



A Naked Brigadeiro com choco-
late é feita com massa de cacau e  
recheada com um delicioso brigadeiro!
Na cobertura o toque cuidadosamente
exagerado: ganache de chocolate
meio amargo, kinder ovo,  kinder
Bueno, Kit Kat, macarons e brigadei-
ros envoltos com chocolate belga 
ao leite!

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 175

  m  (16/20 fatias)                                R$ 210

  g  (25/30 fatias)                            R$ 250

  gg (50 fatias)                           R$ 425

Massa de Baunilha, recheada com  
um delicioso doce de leite produ-
zido artesanalmente pelas nossas
confeiteiras. Decorada com �ores
da estação. Não comestíveis. Feita

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 165

  m  (16/20 fatias)                                R$ 195

  g  (25/30 fatias)                            R$ 215

  gg (50 fatias)                           R$ 395

Aquela que agrada crianças e adul - 
tos. Uma obra de arte para os olhos-

e o paladar: Naked de Nutella!
Massa de Chocolate recheada
com ganache, muuuuita nutella e
decorada com brigadeiros e um
pote de nutella, para seus convida-
dos �carem imaginando o quão

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 175

  m  (16/20 fatias)                                R$ 210

  g  (25/30 fatias)                            R$ 250

  gg (50 fatias)                           R$ 425

especialmente  para os amantes do
do Doce de Leite  artesanal. Além
de linda, é muito saborosa!

boa e recheada é essa naked! 



Feitos com duas camadas 
de recheios e três camadas do
     nosso pão de ló,  rodeados de 

Kitkat ou Kinder Bueno.
 

Pão de ló de chocolate recheado 
com nossos cremes de branqui -

nho e brigadeiro. Cercado de 
Kitkat ś, é coberto com briga -

deiros e branquinhos enrolados 
em diferentes confeitos de cho -

colate belga, e pingos de briga -

deiro e branquinho!

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 185

  m  (16/20 fatias)                                R$ 210

  g  (25/30 fatias)                            R$ 235

Sonho dos amantes de Kinder em 
formato de bolo. Pão de Ló de
baunilha recheado com nossos 
cremes de branquinho, briga-
deiros e morangos. Cercado de
Kinder Bueno e coberto de mo-
rangos,  brigadeiros e branqui-
nhos! Pode ser decorado com
morangos na opção white 

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 215

  m  (16/20 fatias)                                R$ 250

  g  (25/30 fatias)                            R$ 290

Feito de chocolate, leva no recheio 
pedaços de morango com cremes
de branquinho e brigadeiro.
Rodeado de Kit Kat’s e coberto
com morangos, branquinho e briga- 
deiro. Pode ser feito na versão White:
feito com sabor baunilha e com cre-
mes de branquinho! Coberto com
Morangos e Branquinhos!

  p  (12/16 fatias)                                      R$ 195

  m  (16/20 fatias)                                R$ 225

  g  (25/30 fatias)                            R$ 255

Podem ser feitos de chocolate ou
baunilha, com chocolate ao leite
                        ou na versão white.   



Bolos com gostinho de infância feitos com 

todo o amor e qualidade Dona Maricota.



Um dos nossos queridinhos! 
-

berta com brigadeiro cremoso e 
-

tos com chocolate belga.

Nosso famoso sabor churros na 
versão bolinho caseiro, com co -
bertura de doce de leite e chur-

rinhos em cima.

-

colate com muita cobertura de 
creme de branquinho e chocolate 
Hershey ś.

coberto com brigadeiro cre-
-

deiros envoltos com choco-
late belga.

                            UNIDADE                         R$ 75



Doce com gostinho de infância, aqui com 
muito carinho e qualidade produzimos essa 

delícia com os melhores ingredientes!



Rodeados com diferentes confeitos
da linha Callebaut Chocolate Belga. 



O gourmet ainda mais especial! 
Brigadeiro envolvendo uma tru

-

fa de chocolate amargo belga,
ou leite condensado, doce de leite, 
recheio de nutella ou sensação. 
Recheado com o que você quiser e
 coberto com split de chocolate ao
leite Callebaut. 

Nosso branquinho vira sabor Churros 
recheado com muito doce de leite 

  ,alenac moc racúça rop odivlovne e
coberto com um pingo de doce de leite 
uruguaio.

O branquinho é envolvido com açúcar, 
generosamente recheado com muita 

delicioso creme de avelã.



Transformamos nosso delicio -
so cookie em torta! Crocante e 
macia ao mesmo tempo, reple -

ta de gotas de chocolate, ela 
irá lhe surpreender!
Coberta com branquinho,  
brigadeiros, Nutella e muitos 
docinhos.  

Nossa versão da tradicional  torta
americana, feita com cream cheese  

UNIDADE (10 fatias)                                     R$ 120

A nossa versão dos clássicos com um toque

cuidadosamente exagerado e cheio de afeito!  

UNIDADE   (10 fatias)                                     R$ 120

e coberta com uma deliciosa calda  
  de frutas vermelhas produzida pela
Dona Maricota!  



Os Bolos dos Projetos Especiais são 
 elaborados de acordo com a ocasião 

e número de convidados. Feitos sob en-

comenda e com antecedência, podem

ser adaptados para p seu evento!

Você pode fazer uma Naked Cake 

personalizada de 2 ou até 3 andares!

(+ de 50 fatias)
                PREÇO SOB CONSULTA



Funcionamento Loja: 
Terça a Sexta das 11h às 19h 

Sábados das 10h às 19h 
Domingo das 13h às 19h 

Central de Encomendas: 10h às 18h

   51 3022.7255            51 99837.7255 

contato@docesdonamaricota.com.br

/donamaricotaa

/doces.dona.maricota 


