muito mais
RECHEIO

Catálogo de Produtos

Bolos

(Pão de Ló Branco)

Abacaxi com Creme ( Coco opcional )
Pão de ló branco, creme gelado e abacaxi em pedaços.
Abacaxi com Doce de Leite ( Coco opcional )
pão de ló branco, doce de leite e abacaxi em pedaços.
Beijinho com Abacaxi (Coco opcional)
Pão de ló branco, beijinho e abacaxi em pedaços.
Pêssego com Creme (Coco opcional)
Pão de ló branco, creme gelado e pêssego em pedaços.
Pêssego com Doce de Leite (Coco opcional)
Pão de ló branco, doce de leite e pêssego em pedaços.
Morango com Creme ( Coco opcional )
Pão de ló branco e creme gelado com pedaços de morango.
Doce de Leite com Ameixa
pão de ló branco, doce de leite e pedaços de ameixa.
Mousse de Maracujá
Pão de ló branco com duas camadas de mousse de maracujá.
Mousse de Limão
Pão de ló branco com duas camadas de mousse de limão.
Salada de Frutas ( Coco opcional )
Pão de ló branco, creme gelado e mix de frutas (três frutas).
Tipo Danoninho
Pão de ló branco com mousse tipo danoninho.
Bem Casado
Pão de ló branco com doce de leite puro.
Crocante
Pão de ló branco, creme gelado e doce de leite com amendoim caramelizado.

Paçoquinha com Doce de Leite
Pão de ló branco com doce de leite e paçoquinha.
Leite Ninho
Pão de ló branco com recheio de leite em pó.
Leite Ninho com Morango
Pão de ló branco com recheio de leite em pó e morangos.
Leite Ninho com Nutella
Pão de ló branco com recheio de leite em pó e creme de avelã.
Leite Ninho com Danoninho
Pão de ló branco com recheio de leite em pó e mousse de danoninho.
Trufado Branco
Pão de ló branco trufado com chocolate branco.
Trufado Branco com Mousse de Maracujá
Pão de ló branco, trufa branca e mousse de maracujá.
Trufado Branco com Mousse de Limão
Pão de ló branco, trufa branca e mousse de limão.
Trufado Branco com Morangos
Pão de ló e trufa de chocolate branco com pedaços de morango.
Doce de Leite com Nozes
Pão de ló branco e doce de leite com nozes.
Leite Condensado Moça com Mousse de Limão
Pão de ló branco com mousse de limão e leite condensado.
Leite Condensado Moça com Creme gelado e Morangos
Pão de ló branco com creme branco, leite condensado moça e morangos.
Ouro Branco
Pão de ló branco, recheio de chocolate branco com pedaços de bombons.

Bolos

(Pão de Ló de Chocolate)

Trufado de Chocolate
Pão de ló de chocolate com duas camadas de trufa de chocolate.
Trufado com Doce de Leite
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate e doce de leite.
Trufado com Leite Ninho
Pão de ló de chocolate, trufa e recheio de leite em pó.
Trufado com Mousse de Maracujá
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate e mousse de maracujá.
Trufado com Mousse de Limão
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate e mousse de limão.
Trufado com Morango
Pão de ló de chocolate e trufa de chocolate com morangos.
Trufado com Nozes
Pão de ló de chocolate e trufa de chocolate com nozes.
Trufado com Bicho de Pé
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate e bicho de pé.
Brigadeiro com Bicho de Pé
Pão de ló de chocolate, brigadeiro e bicho de pé.
Brigadeiro
Pão de ló de chocolate, duas camadas de brigadeiro.
Brigadeiro 2
Pão de ló de chocolate com duas camadas de brigadeiro e trufa de chocolate.

Sensação Trufado
Pão de ló de chocolate, uma camada de sensação
com geléia de morango e uma camada de trufa.
Paçoquinha Trufado
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate e doce de leite com paçoquinha.
Mesclado
Pão de ló de chocolate, trufa branca e trufa de chocolate.
Mesclado com Morangos
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate e trufa branca com morangos.
Prestígio
Pão de ló de chocolate, trufado de chocolate e beijinho.
Sensação com Brigadeiro
Pão de ló de chocolate, uma camada de sensação
com geléia de morango e uma camada de brigadeiro.
Tipo Ferrero
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate com avelã e amendoim.
Tipo Alpino
Pão de ló de chocolate com trufa tipo alpino.
Floresta Negra
Pão de ló de chocolate, trufa de chocolate e glacê com cereja.
Dois Amores
Pão de ló de chocolate, com recheio de prestígio e brigadeiro.
Sonho de Valsa
Pão de ló de chocolate e trufa de chocolate com pedaços de sonho de valsa.

Kit kat
Recheio à livre escolha.
Naked Cake
Recheio à livre escolha.
Bolo de Andar
Recheio à livre escolha.

Bolos Secos
Sabores
Chocolate
Cenoura
Coco
Milho
Formigueiro
Bolo de Banana
Fubá
Bolo Integral
Chocolate com cobertura de trufa de chocolate
Cenoura com cobertura de trufa de chocolate
Chocolate com cobertura de brigadeiro
Cenoura com cobertura de brigadeiro
Bolo mesclado com cobertura de chocolate ao leite e chocolate branco
Coco com cobertura de beijinho
Fubá com goiabada
Churros com doce de leite
Bolo de limão
Fubá cremoso
Milho cremoso
Laranja com calda
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Docinhos
Docinhos simples (brigadeiro, beijinho, bicho de pé, cajuzinho)
Olho de sogra, dois amores e brigadeiro branco
Brigadeiro Gourmet
Docinho Brigadeiro de Churros com Doce de Leite
Docinho Brigadeiro Branco com Nutella
Docinho Surpresa de Uva
Mini Trufas (chocolate, prestigio, morango,maracujá, limão, brigadeiro etc)
Bem casado
Mini pão de mel (doce de leite, brigadeiro e prestígio)
Pão de mel (doce de leite, brigadeiro e prestígio)
Cup cake mini diversos sabores
Cup cake diversos sabores

Doce Surpresa (Pote)
Uva
Uva sem semente envolta de brigadeiro branco,
ﬁna camada de calda de chocolate meio
amargo.
Morango
Camadas de brigadeiro branco intercalado
com uvas sem semente, ﬁna camada de ganache blend ,
decorado com surpresas de uva.

Encomendas para Festas, Buﬀets, Empresas e Eventos

Salgados
Salgados
Fritos

Coxinha de Frango
Coxinha de Frango com catupiry
Bolinho de queijo
Bolinho de carne
Risoles de presunto e queijo
Kibe
Palmito
Bolinho de queijo com milho
Bacalhau
Carne seca

Salgados
Asssados

Esﬁha de frango com catupiry
Esﬁha de carne
Esﬁha de presunto e queijo
Esﬁha de calabresa
Esﬁhas de escarola com queijo
E sﬁha de escarola com catupiry
Mini pizza de mussarela
Mini pizza de calabresa

MINI COXINHAS, MINI ESFIHAS E MINI PIZZAS PARA FESTAS

IMAGENS ILLUSTRATIVAS

Esﬁha de frango

Pão de Metro
Recheios
1 Maionese, Tomate, Mussarela, Presunto e Alface
2 Carne Louca, Tomate, Alface e Maionese
3 Atum com Maionese, Cenoura, Alface e Tomate
4 Salpicão, Frango, Alface, Tomate e Maionese
5 Peito de Peru, Queijo Branco, Alface, Tomate e Maionese
6 Salame, Queijo Prato, Alface, Tomate e Maionese

Tortas Salgadas

(1200g e 2300g)

Frango com Requeijão
Massa brisée recheada de frango com requeijão
cremoso Scala.
Palmito
Massa brisée recheada com palmito.
Carne seca com requeijão
Massa brisée recheada com carne seca com
requeijão cremoso Scala.
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Tortas doces

(diametros de 20 cm e 25 cm)

Torta Holandesa
Base de massa de biscoito, com camada de
creme holandês e ﬁnalizado com ganache de
chocolate blend envolvida com biscoito Calipso.

Torta Napolitana
Base de massa de biscoito com camadas de
mousse de morango, chocolate blend e
chocolate branco, decorada com calda de frutas
vermelhas e raspas de chocolate.

Torta Ferrero
Base de massa de biscoito, mousse de avelã
com amendoim triturado, decorada com
ganache de chocolate blend e amendoim
triturado.

Torta Trufada de chocolate
Base de massa de biscoito, com mousse de
Chocolate Blend, decorada com ganache de
chocolate blend e raspas de chocolate.

Sensação
Base de massa de biscoito, camadas de mousse
de chocolate blend e mousse de morango com
pedaços de chocolate blend, decorado com
calda de frutas vermelhas.

Tortas doces

(Base Caraveli, 21 cm)

Surpresa de Uva
Base de massa ﬂora, uva sem semente coberto
de brigadeiro branco, decorada com creme de
leite ninho.
Surpresa de Morango
Base de massa ﬂora,morango coberto de
brigadeiro branco, decorada com creme de leite
ninho.
Morango
Base de massa ﬂora, creme belga, morangos e
cobertura de calda de morango.
Banoﬀe
Base de massa ﬂora, doce de leite, rodelas de
banana, creme holandês e raspas de de
chocolate.
Limão
Base de massa ﬂora, mousse de limão, decorado
com chantilly e raspas de casca de limão.
Maracujá
Base de massa ﬂora, mousse de limão, decorado
com chantilly e raspas de casca de limão.
Ninho com Nutella
Base de massa ﬂora, creme de avelã e creme de
leite ninho, decorado com linhas de chocolate.
Ninho com Nutella e Banana
Base de massa ﬂora, creme de avelã, rodelas de
banana e creme de leite ninho, decorado com
linhas de chocolate.

Sobremesas
Mousses
Limão Tahiti
Doce consistente e cremoso com sabor natural
de limão Tahiti, decorado com raspas de casca
limão. (1500g)

Maracujá Tropical
Doce consistente e cremoso com sabor natural
de maracujá, decorado com calda de maracujá. (1500g)

Limão Tahiti com Chocolate
Doce consistente e cremoso com camadas sabor
limão Tahiti e mousse de chocolate blend,
decorado com raspas de chocolate e casca de
limão. (1500g)

Maracujá Tropical com
Chocolate
Doce consistente e cremoso com camadas sabor
maracujá e chocolate blend. (1500 g)

Chocolate
Doce consistente e cremoso de chocolate blend. (1500 g)

Mesclado
Doce consistente e cremoso com camadas de
chocolate branco e chocolate blend. (1500 g)

Pavês
Fruta

Chocolate

Camadas intercaladas de biscoito de maizena,
creme belga e uma fruta, podendo ser abacaxi,
pêssego ou morango, e decorado com chantilly.
(1400 g)

Camadas intercaladas de biscoito de maizena
e mousse de chocolate blend, decorado com
raspas de chocolate.
(1400 g)

Prestígio
Camadas intercaladas de biscoito de maizena e
beijinho, ﬁnalizado com creme de chocolate
blend e raspas de coco.
(1400 g)

Brigadeiro
Camadas intercaladas de biscoito de maizena e
brigadeiro, decorado com granulado e
brigadeiros enrolados.
(1400 g)

Nozes
Camadas intercaladas de biscoito maizena,
creme belga e doce de leite, ambos com
pedaços de nozes, decorado com chantilly e
nozes.
(1400 g)

Bolos no Pote
Recheios
Abacaxi, creme e coco
Beijinho
Beijinho com abacaxi
Bicho de pé
Brigadeiro
Crocante
Bicho de pé
Bem casado
Doce de leite
Doce de leite com abacaxi
Doce de leite com ameixa
Doce de leite com nozes
Doce de leite com paçoquinha
Doce de leite com pêssego
Dois amores
Ferrero
Floresta negra
Leite condensado
Leite Ninho
Leite Ninho com Nutella
Mesclado com com morango
Morango com creme
Mousse de limão
Mousse de maracujá

Ouro Branco
Pêssego, creme e coco
Prestígio
Salada de frutas com coco
Sensação
Sonho de Valsa
Tipo Alpino
Tipo Danoninho
Trufa de Chocolate
Trufa de chocolate blend com nozes
Trufa de chocolate branco
Trufa de chocolate branco com nozes
Trufa de chocolate com morango
Trufa de chocolate com paçoquinha

Gelatina

Tamanhos
Pequeno
Médio
Grande

Pudim

Abacaxi

Ao leite

Gelatina cremosa com pedaços de abacaxi,
decorada com coco.

Doce consistente, com textura lisa, sabor de
leite, ﬁnalizado com caramelo. (1400g)

Chocotones Recheados
Chocolate
Chocotone Bauducco recheado de trufa de
chocolate blend, coberto com chocolate e
raspas de chocolate.
Brigadeiro
Chocotone Bauducco recheado de brigadeiro,
coberto com chocolate e raspas de chocolate.
Prestígio
Chocotone Bauducco recheado de beijinho e
trufa de chocolate blend, coberto com
chocolate e raspas de coco.
Ferrero
Chocotone Bauducco recheado de trufa de avelã
com pedaços de amendoim, coberto com
chocolate e pedaços de amendoim.
Sensação
Chocotone Bauducco recheado de trufa de
chocolate blend e mousse de morango com
pedaçoes de chocolate blend, coberto com
chocolate e pedaços de chocolate.
Paçoquinha c/ Doce de Leite
Chocotone Bauducco recheado de doce de leite
caseiro com paçoquinha, coberto com chocolate
e paçoquinha povilhada.
Doce de Leite
Chocotone Bauducco, recheado de doce de leite
caseiro, coberto com chocolate.
Mesclado
Chocotone Bauducco recheado de trufa de
chocolate blend com trufa de chocolate branco,
coberto com chocolate e pedaços de chocolate
branco e ao leite.
Leite Ninho com Nutella
Chocotone Bauducco recheado de creme de
avelã e creme de leite ninho, coberto com
chocolate e pedaços de chocolate branco e ao
leite.

( 300g e 1kg )

Pagamentos em até 3x sem juros
Receba seu pedido no local desejado
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ENTREGAMOS EM TODA
GRANDE SÃO PAULO
*consulte o frete

CONSULTE VALORES
PARA PARCELAMENTO

*consulte condições de entrega

Atendimento

VISITE NOSSO SITE
E REDES SOCIAS
MeninadoBolo
Meninadobolo_oﬁcial

contato@meninadobolo.com.br

www.meninadobolo.com.br

VISITE NOSSA LOJA
Rua Francisco Barroso, 83
Sapopemba - São Paulo - SP

