
Especial 
Dia dos Namorados



O AMOR ESTÁ NO AR...

O Dia dos Namorados está chegando e, em tempos de quarentena,
sentimos ainda mais a necessidade de demonstrar todo nosso amor. Os

abraços e encontros não são os mesmos, a saudade aperta algumas
vezes, e estamos descobrindo o valor dos pequenos gestos de afeto nas

nossas vidas.
Talvez, por isso, vocês verão a seguir um catálogo diferente. Diferente
porque nele estamos transmitindo todo o amor que temos pelo nosso

trabalho e por vocês que sempre confiaram nele. Desenvolver esse
catálogo e todos os produtos que fazem parte dele teve um gostinho

muito especial.
Em um período tão difícil para tantas pessoas, fazer o que nós fizemos

em um prazo tão curto e com todas as restrições e obstáculos que
temos encontrado pelo caminho, nos enche verdadeiramente de

orgulho. 
Sempre dizemos que não vendemos apenas doces, mas também os

sentimentos e sensações que eles transmitem.
Esperamos que vocês consigam sentir todo nosso amor nas próximas

páginas. Somos suspeitas para dizer, mas está tudo muito lindo!
Com carinho,

Carol, Marcela e toda equipe Sweet November
 



CORAÇÃO LAPIDADO
200G - NUTELLA

Coração lapidado de chocolate nobre ao
leite, pintado artesanalmente, com recheio

de nutella e brigadeiro branco.
 

Obs. As cores da pintura podem sofrer
alterações.

CORAÇÃO LAPIDADO
200G - PISTACHE

Coração lapidado de chocolate nobre ao
leite, pintado artesanalmente, com recheio

de brigadeiro de pistache. 
 

Obs. As cores da pintura podem sofrer
alterações.

CORAÇÃO LAPIDADO
200G - AO LEITE

Coração lapidado de chocolate nobre ao
leite, pintado artesanalmente, com recheio

de brigadeiro ao leite belga.
 

Obs. As cores da pintura podem sofrer
alterações.

R$ 55,00

R$ 55,00

R$ 55,00

Para trazer mais cores aos
nossos dias...



CORAÇÃO LAPIDADO
200G - AMARGO

Coração lapidado de chocolate nobre
amargo 63%, pintado artesanalmente, com

recheio de brigadeiro amargo belga.
 

Obs. As cores da pintura podem sofrer
alterações.

CORAÇÃO LAPIDADO
200G - CARAMELO

Coração lapidado de chocolate nobre
amargo 63%, pintado artesanalmente, com

recheio de brigadeiro amargo belga e
caramelo flor de sal.

 

Obs. As cores da pintura podem sofrer
alterações.

R$ 55,00

R$ 55,00



CORAÇÃO 200G
CASADINHO

Quem não ama um brigadeiro casadinho?
Agora, imaginem ele dentro de uma casca

de chocolate ao leite? Sim, é irresistível!
Coração de chocolate nobre ao leite com

recheio de brigadeiro branco e ao leite
belga. Dica: é melhor garantir um para o

presente e outro para você!

R$ 45,00



LATA DE BISCOITO
AMANTEIGADO 200G

Biscoito amanteigado em formato de
coração, banhado no chocolate ao leite.

A melhor companhia para um café! 

R$ 30,00



MINI NAKED BROWNIE
O tamanho ideal para até duas pessoas do nosso

bolo mais vendido da loja!
São 3 camadas de brownie com recheio de

brigadeiro branco e ao leite belga.
Para ficar ainda mais apaixonante nesta data, ele

vai decorado com um mini coração lapidado de
chocolate branco no topo. 

Como não amar?

R$ 55,00

Tamanho: 10 cm



MINI NAKED COOKIE
O mesmo tamanho do nosso mini naked brownie,

mas agora para agradarmos os amantes dos nossos
cookies!

São 3 camadas de cookie de baunilha com gotas de
chocolate, recheadas com brigadeiro ao leite belga.

Ah, e claro, aquele coraçãozinho de chocolate ao
leite no topo para ficar ainda mais especial!

R$ 55,00

Tamanho: 10 cm



KIT ESPECIAL DE DIA
DOS NAMORADOS

Se o objetivo é conquistar um novo amor e/ou
garantir amor eterno, está aqui a opção que

você precisa!
Fizemos um caixotinho muito especial

reunindo os principais produtos da nossa
marca. Para completar, como se não

bastassem tantos doces deliciosos, você
ainda poderá reaproveitar seu caixotinho

para diversas outras utilidades!

R$ 198,00

Informações importantes
- O nosso kit é uma edição limitada! Então não

deixe para a última hora para garantir o seu!
- Os produtos são fixos, e não podem ser

retirados ou trocados. Para alguns itens será
possível a escolha dos sabores de preferência,

conforme detalharemos a seguir;
- Todos os caixotes são personalizados com a

frase “Você é a razão da minha felicidade”;
- Tamanho dos caixotes: 25 x 25 cm;

- Todas as cestas vão embrulhadas em papel
celofane.



QUAIS PRODUTOS
FAZEM PARTE DO KIT?

Caixa com 4 unidades de brigadeiros
gourmet. Nossa especialidade!

 

1 unidade
 

Caixa 4 brigadeiros

Sabores: até dois sabores do catálogo à
sua escolha.

Palha italiana 120g

Um dos poucos itens da loja que não
acompanha brigadeiro, mas faz o mesmo

sucesso! Nosso biscoito amanteigado é feito
com manteiga de verdade e tem um leve

toque de baunilha. Banhado no chocolate
ficou ainda mais irresistível!

 

1 unidade 120g

Aquela palhinha que vocês amam jamais
ficaria de fora!

 

1 unidade 120g
 

Biscoito amanteigado
coração 120g

Sabores: tradicional (brigadeiro ao leite -
imagem) ou churros (brigadeiro de doce de leite

com canela).



QUAIS PRODUTOS
FAZEM PARTE DO KIT?

Depois de fazer muito sucesso no Dia das
Mães, nosso coração casadinho está de volta

em nova apresentação!
 

1 unidade 200g

Coração casadinho 200g

Saquinho com 3 cookies
recheados

Corações lapidados de chocolate ao leite
nobre, recheados com ovomaltine e nutella.

 

1 unidade 60g ovomaltine
1 unidade 60g nutella

Sempre fresquinhos e com muito recheio, o
difícil vai ser não comer os 3 de uma vez só!

 

1 unidade com 3 cookies

Corações lapidados 60g

Sabores: até 3 sabores à sua escolha - baunilha
ou chocolate com brigadeiro ao leite, baunilha

ou chocolate com nutella, casadinho,
goiabinha e churros.



QUAIS PRODUTOS
FAZEM PARTE DO KIT?

Nossas mini fofuras que servem até duas
pessoas, para completar o kit da melhor

forma possível!
 

1 unidade

Mini naked

Cartão com mensagem

Seu kit terá um cartãozinho tamanho 10,5
x 7,5 cm para que possam declarar todo

seu amor! Porém, segurem a emoção!
Sabemos que o amor é grande, mas

nossos cartões são relativamente
pequenos, então sugerimos que sejam
mensagens mais breves, ok? Faremos

questão que todas as mensagens sejam
escritas por nós à mão :)

Sabores: mini naked brownie (imagem) ou mini
naked cookie.



CAIXAS DE PRESENTE
BRIGADEIROS GOURMET

Caixa 4 brigadeiros
Caixa 6 brigadeiros
Caixa 12 brigadeiros
Caixa 15 brigadeiros 
Caixa 25 brigadeiros

Informações importantes

- Para sabores da linha Premium e pistache,
os valores das caixas sofrem o acréscimo de

R$ 1,00 por unidade adicionada.

R$ 18,00
R$ 25,00
R$ 45,00
R$ 55,00
R$ 85,00

Caixa 4  - até 2 sabores à sua escolha
Caixa 6 - até 2 sabores à sua escolha
Caixa 12 - até 3 sabores à sua escolha
Caixa 15 - até 3 sabores à sua escolha
Caixa 25 - até 5 sabores à sua escolha

Os brigadeiros são nossa origem e especialidade!
Enrolados à mão e pesados um a um, são perfeitos

não somente no sabor, mas também na
apresentação. É nosso amor todinho em forma de

bolinhas de 20g!



POLÍTICA DE VENDAS
Para confirmação do pedido, pedimos o sinal de 50% do valor através de transferência/depósito
bancário (Banco Santander), ou o pagamento pode ser realizado diretamente na loja. A diferença
pode ser paga no ato da entrega em dinheiro ou cartão. Caso a diferença seja paga por
transferência/depósito bancário, solicitamos a antecedência de pelo menos 2 dias úteis da data
agendada para entrega/retirada.
 

Pedidos enviados, porém não confirmados por meio do pagamento do sinal, serão
automaticamente cancelados dentro de 48h.
 

 

 

Pagamento

Encomendas
As encomendas devem ser realizadas através do WhatsApp (21) 99281-9206. Nosso fluxo de
mensagens aumentou consideravelmente neste período e, por isso, nosso prazo de retorno está mais
longo. Porém, não se preocupem, todas as mensagens enviadas dentro do horário de atendimento
serão respondidas no mesmo dia. As mensagens são respondidas por ordem de envio e
recomendamos que não enviem novas mensagens até o retorno ser realizado para não perderem
sua posição. Para demandas mais urgentes, solicitamos que liguem!
 

Horário de atendimento no WhatsApp: seg a sex de 9h30 às 18h e sáb de 9h30 às 16h.
 

Os pedidos para o Dia dos Namorados poderão ser realizados até o dia 08/06, ou até lotação da
nossa agenda. Por isso, faça seu pedido com antecedência para garantir disponibilidade!
 

Cancelamentos ou alterações de pedido/data deverão ser realizados com pelo menos 72h de
antecedência. As alterações de pedido e/ou data estarão sujeitas à nossa disponibilidade de agenda.
 

Entregas/Retiradas
Realizamos entregas e estamos com frete promocional por regiões! Consulte-nos para maiores
informações. As entregas do frete promocional são realizadas em horário comercial, sem
possibilidade de agendamento prévio de horário.
 

As encomendas podem ser retiradas diretamente na loja. Estamos atendendo apenas um cliente
por vez no interior da loja e o uso de máscaras para entrada é obrigatório. As retiradas podem ser
realizadas de seg a sex de 9h30 às 18h e sáb de 9h30 às 16h e, para compra de itens pronta
entrega, funcionamos de seg a sex de 11 às 17h e sáb de 11h às 16h. O consumo no local não está
sendo permitido.
 

 
Siga-nos no Instagram @sweetnovemberdoces para ficar por dentro de todas as nossas novidades!


