
 

Especial de Natal 

Confira abaixo a linha de Natal 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! 

   

 

MINI BOLO BOMBOM 

Mimo ideal para presentear e surpreender. 

Casca de chocolate recheada com bolo nos 

sabores: chocolate com brigadeiro ou pão de ló 

com doce de leite. 

R$ 55 cada (180g) 

 

 

 

TRIO DE CONES RECHEADOS 

Cascas crocantes, recheadas de trufa e brigadeiro, 

decoradas como a casa do Papai Noel e árvores de 

Natal.  

 

R$ 52 (240g)  

 

CAIXA DE DOCES 

Mix de doces finos e decorados. Trufa 

tradicional, camafeu e crocante de pistache.  

 

 

R$ 62 (9 unidades)  

   

 

PÃO DE MEL  

Recheados com doce de leite e decorados com 

motivos natalinos.  

 

R$ 57 (4 unidades)  

R$ 40 (2 unidades)  

 

BROWNIE DECORADO 

Brownie com nozes banhado em chocolate e 

decorado como o trenó do Papai Noel. 

 

R$ 62 cada (150g)  

 

 

CAIXA MIX  

Quatro opções deliciosas para você: biscoitos 

amanteigados (50g), damascos banhados em 

chocolate meio amargo (75g), dragês de 

chocolate ao leite (65g) e mini brownies 

(70g). 

  

 

R$ 62 (260g)   

   



  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

PANETONE DECORADO  

Massa com frutas ou gotas de chocolate, 

recheado com brigadeiro ao leite, trufa de 

chocolate meio amargo, trufa de amarula, 

Nutella ou doce de leite com nozes e duas 

opções de decoração.  

 

 

 

R$ 160 (850g) 

 

 

BOLO DECORADO  

Para decorar sua mesa de Natal, você pode 

escolher uma opção de massa e até dois recheios. 

Massas: pão de ló, chocolate, amêndoas ou nozes. 

Recheios: brigadeiro, doce de leite, creme de 

damasco, brigadeiro branco com frutas vermelhas, 

trufa de chocolate meio amargo, brigadeiro de 

nozes, brigadeiro de Nutella.  

R$ 350 (1,5 Kg)  

* Outros tamanhos disponíveis 

 

 

PANETONE RECHEADO  

Massa com frutas ou gotas de chocolate, 

recheado com brigadeiro ao leite, trufa de 

chocolate meio amargo, trufa de amarula, 

Nutella, doce de leite com nozes e lindamente 

decorado com frutas secas ou brigadeiros.  

 

 

 

R$ 110 (850g) 

 

   

BOLO NO PALITO  

Kit com 10 casquinhas de chocolate recheadas 

com bolo. Decorações e sabores sortidos para a 

criançada se deliciar! 

Sabores sortidos: chocolate com brigadeiro, 

baunilha com doce de leite e cenoura com 

brigadeiro 

R$ 160 (100g cada)  

*Base opcional R$ 85    

BOLO PÃO DE MEL OU BROWNIE 

Fatias de pão de mel recheado com doce de leite 

ou brownie com nozes, banhadas em chocolate ao 

leite com decoração temática em pasta americana 

ou frutas secas.  

 

 

R$ 170 (12 fatias)  

R$ 120 (8 fatias)  

POP IT BOLA DE NATAL 

Casquinha de chocolate recheada com 

brigadeiro, decorada como bola de Natal. 

Diversão garantida para a criançada! 

 

 

 

R$ 62 (220g)  

 

   

  



  

 

   

 

NAKED CAKE  

Com a representação de José e Maria e o 

menino Jesus no topo, um lindo bolo retratando 

o espírito natalino, sendo possível escolher uma 

massa e até dois recheios. Massas: pão de ló, 

chocolate, amêndoas ou nozes. Recheios: 

brigadeiro, doce de leite, creme de damasco, 

brigadeiro branco com frutas vermelhas, trufa de 

chocolate meio amargo, brigadeiro de nozes ou 

brigadeiro de Nutella. 

R$ 350 (2 Kg)  
* Outros tamanhos disponíveis 

 

TORTA DE NUTELLA  

Massa leve e crocante, recheada com Nutella e 

brigadeiro cremoso. Os picos de brigadeiro 

dourados derretem na boca.  

R$ 150 (1,1 Kg)   

 

TORTA DE NOZES  

A nossa massa de bolo de nozes super 

especial, recheada com doce de leite e nozes 

e finalizada com trufa meio amarga.  

 

R$ 140 (1,1 Kg) 

 

 

 

CESTA DE NATAL  

Cesta recheada de produtos de Natal do Studio Cake, entre eles o panetone decorado, caixa com 

quatro pães de mel, caixa de doces, brownie decorado e trio de cones recheados.  

 

R$ 420 

 

 

 

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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