
CATÁLOGO 
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https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/
https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/
https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/


Colher G
Ovos de

Ovo KINDER  

DUO de BRIGADEIROS

CADA

PESO APROXIMADO

89,00R$

Meia banda ao leite com
crocante de mil folhas, super
recheada de brigadeiro branco,
brigadeiro ao leite com avelãs,
kinder bueno e finalizada com
uma generosa camada de
Nutella, brigadeiros e kinder
Bueno. 550g  

Meia banda de chocolate meio
amargo 54% Belga recheada
com brigadeiro belga meio
amargo e o nosso brigadeiro ao
leite cremoso.

460g  PESO APROXIMADO

DUO de PISTCHE E
CREME BRÛLÈE

Meia banda ao leite super
recheada com brigadeiro de
pistache e brigadeiro de creme
brûlèe bem cremosos. 

525g  PESO APROXIMADO

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-kinder-bueno-600g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-kinder-bueno-600g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/duo-de-brigadeiros-belgas-460g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/duo-de-pistache-e-creme-brulee-525g/


Colher G
Ovos de

Ovo BRIGADEIRO  

LEITE NINHO com NUTELLA

CADA

PESO APROXIMADO

76,00R$

Meia banda ao leite recheada
com o nosso brigadeiro ao leite
cremoso. 
De comer de colher. 
Ops! De comer rezando! 

550g  

Meia banda ao leite, recheada
com muita Nutella pura e
brigadeiro de Ninho. 
É o queridinho das crianças e
de quem ama Nutella. 

550g  PESO APROXIMADO

DUO de PALHAS

Meia banda ao leite super
recheada com palha italiana
tradicional e palha de Oreo
com brigadeiro branco. 

525g  PESO APROXIMADO

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-de-colher-leite-ninho-com-nutella/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/duo-de-525g/


Colher G
Ovos de

Ovo BOMBOM DE
MORANGO  

FRUTAS VERMELHAS COM
CASADINHO

PESO APROXIMADO
76,00R$

Meia banda ao leite recheada
com o nosso brigadeiro branco
cremoso coberto com
morangos. 

620 g  

Meia banda ao leite, recheada
com casadinho, brigadeiro ao
leite e brigadeiro branco, geléia
artesanal de frutas vermelhas
coberto com frutas frescas.

550g  PESO APROXIMADO

MEIO AMARGO BELGA

Meia banda de chocolate belga
54% recheado com brigadeiro
belga meio amargo, coberto
com split de chocolate Belga.
Uau! 550g  PESO APROXIMADO

99,00R$

99,00R$

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher-bombom-de-morango/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher-bombom-de-morango/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher-frutas-vermelhas-2-amores/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher-brigadeiro-meio-amargo-belga-54/


Bolovos
Ovos recheados

Bolovo ARIANE  

CADA

PESO APROXIMADO

62,00R$

O nosso bolo carro-chefe,
queridinho que há 10 anos
virou ovo de páscoa.
Casca ao leite recheada com
creme de brigadeiro, brigadeiro
branco cremoso, flocos de
chocolate e massa branca.

400 g  

Meia banda ao leite, recheada
com delicioso creme de coco e
bolo branco bem fofinho. 
Esse tem gostinho de infância. 

400 g  PESO APROXIMADO

Bolovo 
TOALHA FELPUDA

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/bolovos-800g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/bolovos-800g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/bolovos-800g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/bolovos-800g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/bolovos-800g/


Colher Ovos de

PESO APROXIMADO

68,00R$

400 g  

Se você fica em dúvida em qual sabor escolher, não se preocupe,
elaboramos deliciosos mini ovos de colher.

São 4 deliciosos mini ovos para você saborear!

QUARTETOS MAISON

Casca ao leite recehada
com brigadeiro ao leite
cremoso;

Casca ao leite recheada
com brigadeiro branco e
uvas;

Casca ao leite recheada de
leite ninho com Nutella;

Casca meio amarga belga
54% recheada com
brigadeiro Belga meio
amargo.

Casca ao leite recheada
com brigadeiro de Ninho e
Nutella;

Casca ao leite recheada
com brigadeiro cremoso de
pistache; 

Casca ao leite recheada
com brigadeiro de creme
brûlèe;

Casca ao leite recheada
com palha italiana cremosa
tradicional.

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/quartetos-maison/


Colher Ovos de

PESO APROXIMADO64,00R$

Leite Ninho com Nutella
Meio amargo belga
Brigadeiro ao Leite
Bombom de morango

Escolha 2 sabores da sua
preferência e seja feliz!

400 g  

200g  
PESO APROXIMADO

DUPLA DE DELÍCIAS 

39,00R$

 MINI OVO de COLHER 

Edição limitada

SABOR: 

Casca ao leite recheada com

geléia de frutas vermelhas e

casadinho (brigadeiro branco e

ao leite).

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/dupla-de-delicias/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/dupla-de-delicias/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher-frutas-vermelhas-2-amores/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher-frutas-vermelhas-2-amores/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovos-de-colher-frutas-vermelhas-2-amores/


Tradicionais  

Ao leite, branco ou meio amargo

39R$
CADA

,00

Chocolate nobre e sem glúten.

O V O S

S a b o r e s

350g  

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-de-chocolate-nacional-300g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-de-chocolate-nacional-300g/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-de-chocolate-nacional-300g/


Belga 

33% (ao leite), 

54% ou 70% (Sem leite/Veganos) 

82R$
CADA

,00

Verdadeiras joias!

O V O S

S a b o r e s

300g  

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-linha-luxo-de-chocolate-100-belga/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-linha-luxo-de-chocolate-100-belga/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-belga-70-vegano-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-belga-70-vegano-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-belga-70-vegano-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-belga-70-vegano-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-linha-luxo-de-chocolate-100-belga/


Diet 

Ao leite  
Meio amargo 54%  (sem leite )

Chocolate Belga DIET 

Sem açúcar 

Disponível nos sabores 

DuoSelect 
Para quem gosta de
chocolate CROCANTE,
elaboramos essa série
especial!

Uma banda de chocolate
branco com crocante de
Oreo e o outro lado ao leite
com crocante de mil folhas.

Essa combinação ficou
espetacular!

*Contém glúten.

89,00R$300 g  

49,00R$

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-diet-sem-acucar-duo-de-chocolate-belga-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-diet-sem-acucar-duo-de-chocolate-belga-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-diet-sem-acucar-duo-de-chocolate-belga-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-diet-sem-acucar-duo-de-chocolate-belga-linha-luxo/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-diet-sem-acucar-duo-de-chocolate-belga-linha-luxo/


,00

Coelhos de chocolate Belga 

R$ 19
Coelho de chocolate Belga

Ao leite, Branco ou
 meio amargo 54% (sem leite)

Embalado em uma linda caixa.

70g 

CADA

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/coelhodechocolate/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/coelhodechocolate/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/coelhodechocolate/


,00

,00

Cenoura recheada de
bombons maciços de

chocolate nobre. 
100g

,00R$13 CADA

,00

Pirulito de chocolate 

Ovo bag 

Cenoura recheada 

R$

R$

10

14

Coelho de chocolate 
ao leite, branco ou 

Duo (ao leite e branco)

CADA

CADA

Ovo de páscoa tradicional
de chocolate ao leite.

100g /250g

R$ 26
CADA

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/bag-coelhinho-de-pascoa-recheado-de-bombons/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-de-chocolate-nacional-150g-tamanho-p/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/pirulito-de-pascoa/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/pirulito-de-pascoa/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-de-chocolate-nacional-150g-tamanho-p/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/ovo-de-chocolate-nacional-150g-tamanho-p/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/cenoura-recheada-com-bombons/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/cenoura-recheada-com-bombons/


,00R$67 CADA

As crianças AMAM exercitar a criatividade com o 
KIT CONFEITEIRO.

Tem brincadeira mais gostosa que criar o seu próprio
ovo de páscoa recheado?

1 manga de confeitar de
brigadeiro branco;
1 manga de confeitar com
brigadeiro ao leite cremoso;
Confeitos coloridos de
chocolate;
Crocantes de cereais.

Escolha a casca de chocolate ao
leite ou chocolate branco.

Kit confeiteiro Infantil  

CriançasP A R A  A S

https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/kit-confeiteiro-infantil-2/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/kit-confeiteiro-infantil-2/
https://docemaison.com.br/loja/datas-comemorativas/pascoa/kit-confeiteiro-infantil-2/


Tamanhos
gRANDE DUPLAS 

200g

QUARTETO

100g



(61) 99250-9574

Atenção!

@docemaison /
docemaisonbistroecafe

L O J A  F I S Í C A  
C A R T Ã O  D E  D É B I T O  e  C R É D I T O  

D ú v i d a s :

L O J A  V I R T U A L :
W W W . D O C E M A I S O N . C O M . B R  

C a r t ã o  d e  c r é d i t o  

 Evite horas de espera no Whatsapp, o menu
completo da páscoa poderá ser encomendado
no nosso site www.docemaison.com.br;

Não deixe para a última hora! A nossa produção
é artesanal;

As formas de entrega e taxas estão disponiveis
no nosso site;

A nossa capacidade de Delivery de ovos também
é limitada; Caso você encontre apenas a opção
RETIRAR NA LOJA, é porque já esgotou a
capacidade do delivery;

As embalagens poderão sofrer alterações.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561992509574&text=Quero%20informa%C3%A7%C3%B5es%20da%20p%C3%A1scoa!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561992509574&text=Quero%20informa%C3%A7%C3%B5es%20da%20p%C3%A1scoa!
https://www.instagram.com/docemaison/?hl=pt-br
https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/
https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/
https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/
https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/
https://docemaison.com.br/categoria-produto/datas-comemorativas/pascoa/


FELIZ PÁSCOA!


