Dia das
mães

Caixa dos
sonhos

189,00
unidade

Embalado para presente

CAIXA DOS SONHOS
1 TRIO DE CORAÇÃO DIAMANTADO:
Rubi: casquinha de chocolate Belga Rubi com notas frutadas e recheado com deliciosa geleia artesanal de frutas
vermelhas e cremoso brigadeiro branco.
Ao Leite com Pralin: casquinha de chocolate ao leite com crocante de pralin e recheado com brigadeiro
Branco com oreo: casquinha de chocolate branco e biscoito oreo recheado com nutella e brigadeiro branco
cremoso.
Peso aproximado: 70g CADA CORAÇÃO.
10 DOCES SORTIDOS | 1 BROWNIE | 1 BEM CASADO | 1 PALHA ITALIANA | 1 POTE DE FELICIDADE: DUO DE
BRIGADEIROS
R$ 189,00

Caixa
Afago
Embalado para presente

CAIXA AFAGO
1 MINI CHANDON
9 DOCES SORTIDOS
1 BROWNIE
1 BEM CASADO
1 POTE DE FELICIDADE DUO DE BRIGADEIROS
ESCOLHA 1 KALANCHOÊ (FLOR) OU SUCULENTA
Uma afago para quem amamos e uma demonstração de cuidado.

189,00
unidade

Love Box

189,00
unidade

Embalado para presente

1 MINI CHANDON
1 CORAÇÃO DIAMANTADO DA SUA PREFERÊNCIA:
Rubi: casquinha de chocolate Belga Rubi com notas frutadas e recheado com deliciosa geleia
artesanal de frutas vermelhas e cremoso brigadeiro branco.
Ao Leite com Pralin: casquinha de chocolate ao leite com crocante de pralin e recheado com
brigadeiro.
Branco com Oreo: casquinha de chocolate branco e biscoito oreo recheado com nutella e brigadeiro
branco cremoso.
Peso aproximado: 200g CADA CORAÇÃO.
2 DOCES SORTIDOS
1 BROWNIE | 1 BEM CASADO | 1 MINI BOLO DA SUA ESCOLHA:
Ariane: massa branca com recheio de brigadeiro ao leite e creme branco com flocos de chocolate meio
amargo.
Suflair: massa de chocolate, recheio cremoso de chocolate ao leite com pedaços de suflair picado.
Abacaxi: massa branca com recheio de creme suíço com pedaços de abacaxi cozido.
Nozes: massa branca com recheio delicioso de nozes com creme patisserie.

Caixa da
felicidade

195,00
unidade

Embalado para presente

1 MINI CHANDON | 8 DOCES SORTIDOS | 1 BROWNIE | 1 BEM CASADO
|1 PALHA ITALIANA |1 PÃO DE MEL
2 POTE DE FELICIDADE: DUO DE BRIGADEIROS E NOZES
1 MINI BOLO DA SUA ESCOLHA:
Ariane: massa branca com recheio de brigadeiro ao leite e creme branco com flocos de chocolate meio amargo.
Suflair: massa de chocolate, recheio cremoso de chocolate ao leite com pedaços de suflair picado.
Abacaxi: massa branca com recheio de creme suíço com pedaços de abacaxi cozido.
Nozes: massa branca com recheio delicioso de nozes com creme patisserie.
1 PLANTINHA DA SUA ESCOLHA: KALANCHOÊ OU SUCULENTA
Imagina a felicidade de quem recebe essa linda caixa!

Trio de
corações

39,00
Embalado para presente

TRIO DE CORAÇÃO DIAMANTADO
Caixa com 3 corações
Sabores:
-Rubi: Chocolate Belga Rubi com notas frutadas e recheado com deliciosa geleia artesanal de
frutas vermelhas e brigadeiro branco cremoso.
-Ao Leite com Pralin: casquinha de chocolate ao leite com crocante de pralin e recheado com
brigadeiro.
-Branco com oreo: casquinha de chocolate branco e biscoito oreo recheado com nutella e
brigadeiro branco cremoso.
Peso aproximado: 70g CADA CORAÇÃO.

PESO TOTAL aproximado: 210g

Coração
diamantado

39,00
unidade

Embalado para presente

Escolha o sabor da sua preferência:
-Rubi: Chocolate Belga Rubi com notas frutadas e recheado com deliciosa geleia artesanal de
frutas vermelhas e brigadeiro branco cremoso.
-Ao Leite com Pralin: casquinha de chocolate ao leite com crocante de pralin e recheado com
brigadeiro.
-Branco com oreo: casquinha de chocolate branco e biscoito oreo recheado com nutella e
brigadeiro branco cremoso.
Peso aproximado: 200g CADA CORAÇÃO

Potes da
Felicidade

24,00

unidade

92,00
caixa com 4
unidades para
presente

Embalado para presente

POTE DE FELICIDADE
SABORES: PISTACHE, NOZES, CREME
BRÜLÊE, DUO DE BRIGADEIROS.
Pensa num recheio cremoso que derrete na
boca.
Peso aproximado: 225g
24,00
Valor unitário

Embalagem de presente com 4 unidades
R$ 92,00

Barras
Embalado para presente

42,00

Barra RUBI com chocolate
Belga Rubi com notas
frutadas sem corantes
artificias, recheada com
maravilhoso recheio de
pistache.
Peso aproximado: 245g

39,00

Barra Mesclada com
chocolate ao leite e chocolate
branco, pralin de mil folhas
super recheada com nutella
crocante.
Peso aproximado: 340g

Embalado para presente
Mini bolo com decoração flor
astromélia embalado na caixinha
para presente para encantar!
Sabores:
Bolo Ariane
Suflair
Abacaxi
Morango
Nozes
Peso aproximado 185g
Presente super delicado e
maravilhoso!
Cor da flor de acordo com a disponibilidade. Foto ilustrativa.

29,00

Bombom mini bolo com
casquinha
de
chocolate
branco recheado com nutella e
delicioso recheio de avelãs
cremoso embalado na caixinha
para presente.
Peso aproximado 180g

22,00

Bolos

Escolha o sabor e modelo
da sua preferência

105,00
A partir de

unidade

PESOS APROXIMADO

700g

Embalado para presente

3- Romântico

Escolha o sabor da sua preferência
Ariane: Massa branca, brigadeiro e creme suíço com flocos;
Nozes com creme suíço (Massa branca);
Abacaxi com creme (Massa branca);
Suflair (toda de chocolate- massa e recheio);
Morango com creme (Massa branca) - CONSUMO NO MESMO DIA

Serve em média 5 pessoas
Escolha o tamanho:
Mini- aproximadamente 700g (105,00) EMBALADO PARA PRESENTE. Serve em média 5 fatias.
Médio – aproximadamente 1.300g (165,00) Não vai embalado para presente. Serve de 12 a 15
fatias.
Atenção: As cores das flores são de acordo com a disponibilidade. Sujeito há alterações.

Bolos

Escolha o sabor e modelo
da sua preferência

105,00
A partir de

unidade

PESOS APROXIMADO

700g

Embalado para presente

Escolha o sabor da sua preferência
Ariane: Massa branca, brigadeiro e creme suíço com flocos;
Nozes com creme suíço (Massa branca);
Abacaxi com creme (Massa branca);
Suflair (toda de chocolate- massa e recheio);
Morango com creme (Massa branca) - CONSUMO NO MESMO DIA

2-Naked
coração
de ouro

Serve em média 5 pessoas
Escolha o tamanho:
Mini- aproximadamente 700g (105,00) EMBALADO PARA PRESENTE. Serve em média 5 fatias.

Médio – aproximadamente 1.300g (165,00) Não vai embalado para presente.
Serve de 12 a 15 fatias.
Atenção: As cores das flores são de acordo com a disponibilidade.Sujeito há alterações.

Bolos

Escolha o sabor e modelo
da sua preferência

105,00
A partir de
unidade
PESOS APROXIMADO

700g

Embalado para presente

1-Naked
flower
Escolha o sabor da sua preferência
Ariane: Massa branca, brigadeiro e creme suíço com flocos;
Nozes com creme suíço (Massa branca);
Abacaxi com creme (Massa branca);
Suflair (toda de chocolate- massa e recheio);
Morango com creme (Massa branca) - CONSUMO NO MESMO DIA
Serve em média 5 pessoas
Escolha o tamanho:
Mini- aproximadamente 700g (105,00) EMBALADO PARA PRESENTE. Serve em média 5 fatias.
Médio – aproximadamente 1.300g (165,00) Não vai embalado para presente. Serve de 12 a 15
fatias.
Atenção: As cores das flores são de acordo com a disponibilidade.Sujeito há alterações.

Embalado para presente

Deliciosos bolos cremosos na taça.
Taças super recheadas!
Servem até 12 pessoas.

Escolha o sabor da sua preferência!
Frutas vermelhas: Creme suiço, brigadeiro cremoso, massa
branca, geleia artesanal de frutas vermelhas, morangos e frutas
vermelhas frescas | 159,00
Torta Ariane: Creme de brigadeiro, creme com flocos, massa
branca e ganache de chocolate branco | 129,00
Maravilha de banana: Creme suíço, doce de banana artesanal,
massa branca, ganache e raspas de chocolate | 129,00
Abacaxi com creme e massa branca. Um clássico de sucesso. |
129,00
Peso aproximado 1 kg

cheescake de frutas vermelhas

A pedidos, a nossa cheescake tamanho individual
cresceu e virou tamanho família!
São 3 deliciosas opões a sua espera.
Levemente cítrica e refrescante. A cremosidade do
cream cheese e o doce equilibrado com leve toque de
limão surpreende.
1. Frutas vermelhas: Coberto com geleia de frutas
vermelhas artesanal e frutas frescas;
Tamanho – P | 1.200 Kg – R$ 139,00 (serve em média 6 a
8 fatias)
Tamanho – M | 1.600 Kg – R$ 159,00 (serve em média 10
a 12 fatias)

tartelete de limão
A Tartelete de limão é uma das delicias que mais vende na nossa loja
física. A pedidos, disponível em tamanho grande.
Massa artesanal, creme de limão e merengue, juntos derretem na
boca e deixam aquele gostinho de quero mais,

Tamanho: 20 cm de diâmetro
Peso aproximado: 1.300 (serve em média de 8 a 10 fatias)

R$ 115,00

Atenção!
Evite horas de espera no Whatsapp, o menu
completo do dia das mães 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 disponíveis no
nosso site;
A nossa capacidade de Delivery (entrega em domicílio)
também é limitada; Caso você encontre apenas a opção
RETIRAR NA LOJA, é porque já esgotou a capacidade do
delivery;

As embalagens e flores poderão sofrer alterações.

ENCOMENDAS: LOJA VIRTUAL:
WWW.DOCEMAISON.COM.BR
Cartão de créditoem até 3x sem juros.
Parcela mínima R$ 75,00

Dúvidas:

(61) 99250-9574

@docemaison /
@docemaisonbistroecafe

