
c a t á l o g o   v e n d a s   c o r p o r a t i v a s



Somos uma confeitaria que busca entregar
uma experiência cheia de açúcar e afeto aos

nossos clientes. Através de nossos produtos,
todos cuidadosamente exagerados,

adoçamos a sua vida!



 Catálogo

  Vendas Corporativas

  - Coffee Break

  - Cupcakes Personalizados

  - Caixa com 6 Brigadeiros Personalizada

  - Presentes 

  - Kit Aniversário



Cupcakes
Personalizados

Cupcakes da Dona Maricota 
personalizados  com o seu logo.

*Encomendas a partir

de 50 unidades R$ 8,80 

com embalagem.

Disponibilize no seu evento uma 
mesa elaborada com todo o cuidado

e sabor das delícias da dona maricota!

até 30 pessoas R$ 25 / pessoa

acima de 30 pessoas R$ 20 / pessoa

Coffee Break
Caixa com 6
Brigadeiros

Caixa com 6 brigs gourmet 18g

R$ 15 até 100 caixas

R$ 12 acima de 100 caixas.

Caixa com brownie R$ 8,80

Kits Especiais Presentes
Kit Aniversário: Bolo +

docinhos + 20 doguinhos R$ 159

Nossos presentes podem ser
nossas Fatias de Naked R$ 16/uni

Caixa de Brigs e Freixenet R$ 75
Fatia de Brownie R$ 21/uni

Bolos no Pote R$ 18/uni



Coffee Break

O Coffee Break é composto de: doguinhos, saladinha de frutas, branquinhos, pastéis

mini sanduíches, mini cupcakes, mini sonhos, mini pizzas, palitinhos e pães de queijo e brigadeiros.

Pode ser incrementado como você desejar. Você pode adicionar 1 Bolo ou Naked Cake.
*Verifique valores adicionais de acordo com o Bolo.



Caixa com 6
Brigadeiros

A Caixinha com 6 brigadeiros é um ótimo presente. Você pode utilizar a nossa caixa tradicional

ou podemos disponibilizar uma embalagem com adesivo personalizado especialmente para a sua 

ocasião. Ela pode ser montada com brigadeiros gourmet ou recheados, verifique valor.



Kits Especiais

Nossos Kits foram elaborados para atender as comemorações rotineiras no trabalho.

Para o aniverário de algum colaborador ou comemoração, temos a pronta-entrega

o kit aniversário com Bolo + docinhos + doguinhos.

 Para as encomendas pedimos 24 horas de antecedência.



Presentes

Temos diversas opções de presente: nossas fatias  de naked cake, mini bolos, kit de 

brigadeiro com freixenet, fatia de brownie e também nossos bolos no pote.



Cupcakes
Personalizados

Seja para uma ocasião especial, uma comemoração ou um presente, o cupcake é um doce

na medida certa. Podemos complementar com uma plaquinha personalizada

com o logo da sua empresa. As opções de sabores são: brigadeiro e branquinho.



Contato
contato@docesdonamaricota.com.br

marketing@docesdonamaricota.com.br

  (51) 3022-7255   
(51) 99837-7255


