Natal 2016
Cupcakes:
Sabores: fruit cake, brownie (chocolate) com recheio de brigadeiro
mole ou Baunilha com recheio de brigadeiro mole ou doce de leite.
Unidade = R$14,00 (Árvore ou Guirlanda) | R$17,00 (Papai ou
Mamãe Noel)
Dupla = R$28,00 (Árvore + Guirlanda) | R$35,00 (Papai + Mamãe
Noel)
4 Cups = R$49,00 (Árvore + Guirlanda + Papai +Mamãe)
Caixa 16 cups variadas (sem embalagem) = R$160,00
Caixa 16 cups Papai e/ou Mamãe (sem embalagem) = R$200,00

Mini bolos decorados:
Sabores: Fruit cake ou Brownie (chocolate) com recheio de brigadeiro
mole.
Mini bolo (300g) = R$45,00 (Flores Natalinas ou Árvore) | R$55,00
(Papai Noel)
Bolo médio (700g) = R$120,00 (Flores Natalinas, Árvore ou Papai
Noel)

Naked cake:
Sabores: Brownie (chocolate) com recheio de brigadeiro mole | Bolo
branco com leite, nozes e vinha do Porto
Bolo médio (500g) = R$69,00 (Árvore de Natal)
Bolo 22cm = R$249,00 (Árvore de Natal ou rosas vermelhos, verdes
ou douradas)

Bolos Especiais:
Fruit cake assado em fôrma Nórdica Guirlanda = R$108,00
Fruit cake assado em fôrma Nórdica Casinha de Natal = R$168,00
Fruit cake em fôrma de 22cm e decorado com stêncil = R$118,00
Fruit cake em fôrma de 22cm coberto com glacê mármore e decorado
com póa branco = R$165,00
Bolo de ameixa em fôrma de 22cm e decorado com stêncil =
R$108,00
Torta de nozes em fôrma de 22cm com recheio de baba de moça e
cobertura de marshmallow = R$178,00

Bolos Decorados:
Bolo 25cm em pasta americana +decoração natalina = R$365,00
Bolo 25cm em glacê mármore + decoração natalina = R$395,00
Bolo 30 cm em pasta americana + decoração natalina = R$495,00
Bolo 30cm em pasta americana + decoração natalina = R$515,00

Panetone ou chocotone Bauducco decorado:
Papai Noel (400g) =R$45,00
Guirlanda natalina (400g) = R$45,00

Cake Shop:
Temos bolos P (15cm), M (20cm), G (25cm), GG (20+15cm) e XG
(25+15cm) decorados com glacê, chantininho, brigadeiro gourmet e
ganache de chocolate com valores a partir de = R$115,00
Também temos diversas opções de topos de bolo com tema natalino,
velas e suportes de bolo para locação. Para maiores informações
sobre esses produtos ligar para 31271724 / 998400140 / 998400135.
Cecilia Chaves Cake Shop: Av. Conselheiro Aguiar, 355 – Pina |
Galeria Porto Fino.

