
 

 

 

 

Confira abaixo a linha de Páscoa que preparamos para este ano, repleta de delícias lindamente decoradas para deixar a sua 

confraternização mais doce ou presentear aqueles que são especiais para você! 

  

 

BOLO DECORADO 

Linda opção para decorar sua mesa de Páscoa. 

Escolha uma massa e até dois tipos de recheio. 

Massas: pão de ló, chocolate, cenoura. 

Recheios: brigadeiro, doce de leite, brigadeiro 

branco, trufa. 

 

R$ 300 (1,5 Kg) 

R$ 380 (2 Kg) 

PÃO DE MEL DECORADO 

Recheados com doce de leite ou brigadeiro, 

decorados com pasta americana. 

 

 

 

 

R$ 50 (4 un./160g) 

OVO DECORADO 

Casca ao leite com decoração temática de 

coelho ou coelha e interior recheado com 

pastilhas drageadas.  

 

 

 

R$ 75 (300g) 

   

Bolo No Palito  

Kit com 10 casquinhas de chocolate recheadas 

com bolo. Decorações e sabores sortidos: 

chocolate com brigadeiro, baunilha com doce de 

leite e cenoura com brigadeiro 

 

R$ 160 (100g cada)  

*Base opcional R$ 70 

KIT CONFEITEIRO 

Para as crianças decorarem o próprio ovo de 

Páscoa. Contém casca de ovo recheada com 

brigadeiro (140g), bisnaga com brigadeiro mole 

(50g) e dois potinhos com confeitos coloridos 

(75g). Sempre um sucesso! 

*embalagens sortidas 

R$ 65 (250g) 

BRIGADEIROS DECORADOS 

Vem em um charmoso engradado de ovos. São 

seis unidades nos sabores tradicional, 

Ovomaltine e recheado com Nutella. 

 

 

 

R$ 37 (100g) 

  

 



   

Ovos Recheados E Decorados 

Embalagem com seis unidades recheadas nos 

sabores trufa, brigadeiro e Nutella. 

 

 

 

 

R$ 80 (350g) 

Bolo Pão De Mel 

Fatias recheadas com doce de leite ou 

brigadeiro e banhadas no chocolate ao leite com 

decoração em pasta americana ou frutas secas. 

 

 

 

R$ 150 (12 fatias) / R$ 110 (8 fatias) 

Ovo Colorido – Amarelo, Azul E Lilás 

Uma casca ao leite e uma casca de chocolate 

branco colorido, recheadas com brigadeiro.  

Três opções de cores e decorações para 

escolher, nos tons amarelo, lilás e azul, com 

bombons deliciosos no interior. Veja mais fotos 

em nosso site. 

R$ 95 (400g) 

   

Caixa Mix 

Quatro opções deliciosas para você: biscoitos 

com chocolate (70g), crispy nuts (70g), mini 

cenouras dragê (70g) e mini brownies (70g). 

  

 

R$ 50 (280g) 

Trio Mini Ovos De Colher 

Três casquinhas recheadas nos sabores: 

chocolate ao leite com brigadeiro e Nutella, 

chocolate branco com doce de leite e nozes e 

chocolate meio amargo com trufa de Cointreau.  

 

R$ 75 (300g) 

Ovo Estrogonofe De Nozes 

Casca de chocolate ao leite recheada com creme 

à base de doce de leite e nozes picadas. 

 

 

 

R$ 90 (400g)  

   

   



   

Ovo Nuts 

Casca de chocolate meio amargo com pedaços 

de amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará 

e macadâmia, contendo porção especial do 

mesmo chocolate com castanhas dentro do ovo. 

 

R$ 90 (350g) 

Ovo Crispy 

Casca crocante com delicioso chocolate ao leite 

misturado com pérolas crocantes de chocolate 

belga Callebaut e recheado também com pérolas 

crocantes.  
 

R$ 90 (400g) 

Ovo Trufado 

Casca ao leite com uma super camada de trufa 

deliciosa, incluindo bombons recheados no 

mesmo sabor.  
 

 

R$ 90 (400g) 

  

Ovo De Colher Personalizado 

Escolha o seu chocolate e recheio preferido! 

Cascas: chocolates ao leite, branco ou meio 

amargo. Recheios: bolos de chocolate com 

brigadeiro, chocolate com brigadeiro de Nutella, 

pão de ló com brigadeiro branco e frutas 

vermelhas, pão de ló com estrogonofe de nozes, 

brownie com brigadeiro ou brownie com 

brigadeiro de Nutella. *Novo sabor: Red Velvet 

(massa Red Velvet com brigadeiro de cream 

cheese). 

 

R$ 90 (350g) 

  

Dupla De Ovos De Colher 

Sabor em dobro em um único produto! Escolha 

os seus! Cascas: chocolates ao leite, branco ou 

meio amargo. Recheios: bolos de chocolate com 

brigadeiro, chocolate com brigadeiro de Nutella, 

pão de ló com brigadeiro branco e frutas 

vermelhas, pão de ló com estrogonofe de nozes, 

brownie com brigadeiro ou brownie com 

brigadeiro de Nutella. *Novo sabor: Red Velvet 

(massa Red Velvet com brigadeiro de cream 

cheese). 

 

 

R$ 170 (700g) 



 

 

 

 Cesta De Páscoa  

Cesta recheada de produtos de Páscoa do 

Studio Cake, entre eles o bolo pão de mel, a 

caixa mix, o ovo colorido e os ovinhos 

recheados e decorados. Um presente 

completamente delicioso!  

 

R$ 390 (bolo 12 fatias) 

R$ 350 (bolo 8 fatias) 

 

 

 

 

 

http://www.studiocake.com.br - atendimento@studiocake.com.br 

Telefone: 11 3865-8258 / WhatsApp: 11 94441-7007 

@studiocakeoficial - Alto da Lapa - São Paulo/SP 
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