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 Corações recheados 

200g

(unidade)

Ao leite 

tradicional

Coração de chocolate ao leite recheado 

e coberto com brigadeiro ao leite belga
45,00R$          

Amargo

Coração de chocolate amargo 63% 

recheado e coberto com brigadeiro 

belga amargo

45,00R$          

Caramelo flor 

de sal

Coração de chocolate amargo 63% 

recheado com caramelo flor de sal e 

brigadeiro belga amargo, coberto por 

brownie e caramelo flor de sal

45,00R$          

Leite ninho com 

nutella

Coração de chocolate ao leite recheado 

com nutella e brigadeiro branco, 

coberto por brigadeiros de leite ninho e 

fios de nutella

45,00R$          

Oreo

Coração de chocolate branco e oreo, 

recheado com nutella, brigadeiro 

branco e oreo, coberto por pedaços de 

brownie e fios de nutella

45,00R$          

Casadinho

Coração trufado com brigadeiro branco 

e ao leite belga, coberto por crispearls 

(pérolas crocantes) de chocolate belga 

branco e ao leite

45,00R$          

Morango

Coração trufado com brigadeiro de 

morango, coberto por blossom 

(raspinhas) de chocolate belga sabor 

morango

50,00R$          

Pistache
Coração trufado com brigadeiro de 

pistache, coberto por pistache triturado
50,00R$          

Corações recheados



 

 
 

Caixas de presente 

 

  

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Sabores disponíveis:
- Brigadeiro ao leite tradicional 

com coração de chocolate branco

- Brigadeiro branco tradicional 

com coração de chocolate ao leite

260,00R$  3,50R$     

BRIGADEIRO DECORADO COM CORAÇÃO DE CHOCOLATE

Valor 

(unidade)

Caixa 4 brigadeiros Até 2 sabores à sua escolha* 18,00R$     

Caixa 6 brigadeiros Até 2 sabores à sua escolha* 25,00R$     

Caixa 12 brigadeiros Até 3 sabores à sua escolha* 45,00R$     

Caixa 15 brigadeiros Até 3 sabores à sua escolha* 55,00R$     

Caixa 25 brigadeiros
Até 5 sabores à sua escolha*

(mínimo de 2 sabores)
85,00R$     

TAMANHOS DE CAIXAS

* PARA BRIGADEIROS DA LINHA PREMIUM E SABOR PISTACHE, O VALOR DAS CAIXAS 

SOFRE UM ACRÉSCIMO DE R$ 1,00 POR UNIDADE DE BRIGADEIRO ADICIONADA. 



 

 
 

Lata de biscoito amanteigado 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Produto Peso
Valor 

(unidade)

Biscoito amanteigado em formato de 

coração banhado no chocolate ao leite 

na lata decorada

200g 30,00R$         



 

 
 

Perguntas Frequentes (FAQ) 

 

 

1) Os corações recheados vêm com embalagem para presente? 

R: Sim! Todos os nossos corações vão em lindas embalagens para presentear, como na imagem a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

2) Qual o peso e tamanho dos corações recheados? 

R: Os corações recheados são de 200g.  Para facilitar a visualização do tamanho, os corações são 10 x 

10 cm.  

3) Qual a melhor forma de conservação e a validade dos corações recheados? 

R: Todos os corações são produzidos com chocolate nobre e, por isso, muito mais sensíveis ao calor. 

Recomendamos que eles sejam mantidos fora da exposição ao sol/calor e, preferencialmente, 

mantidos em ambientes frescos e/ou climatizados.  

A validade pode mudar de acordo com o sabor. Os corações abertos, por serem artesanais (sem 

conservantes) e por estarem em constante contato com o ar, não possuem validades muito longas. 

Recomendamos o consumo em no máximo 5 dias. Não recomendamos o uso de geladeira, pois a 

umidade pode alterar a textura, aparência e sabor do chocolate, porém, é uma solução que pode ser 

Posso 

ajudar? 



 

 
 

utilizada caso o consumo seja feito em prazo maior do que o recomendado, para melhor conservação. 

Para os corações fechados (casadinho, morango e pistache), a validade é de até 7 dias. 

4) Posso realizar alterações nos sabores dos corações recheados? 

R: Não são possíveis mudanças nos sabores. Cada ingrediente foi cuidadosamente selecionado por 

nós e tem um porquê para estarem em cada produto. Podem acreditar na gente!!! =) 

5) Até quando posso realizar meu pedido para o Dia das Mães? 

R: Nossa produção é totalmente artesanal e, por isso, temos um limite de produção. O ideal é que os 

pedidos sejam realizados até o dia 06/05, quarta-feira.  A marcação é sujeita à disponibilidade da 

nossa agenda. 

 Caso tenha interesse em agendar seu pedido para retirada antes do sábado, dia 09/05, 

recomendamos pelo menos 3 dias de antecedência para agendamento. 

Não funcionamos aos domingos, então as retiradas poderão ser realizadas na loja somente até 

sábado, véspera do Dia das Mães (09/05), até 16h. 

6) Como faço para agendar minha encomenda? 

R: Para encomendar, é só entrar em contato com a gente através do WhatsApp (21) 99281-9206.  

7) Vocês trabalham com entregas? 

R: Sim! Trabalhamos com entregas e estamos com frete promocional para algumas regiões. Para 

maiores informações, acesse nosso instagram @sweetnovemberdoces que explicamos tudo 

detalhadamente no destaque do nosso perfil com o nome “Frete especial”. Ou, se preferir, só entrar 

em contato diretamente no WhatsApp (21) 99281-9206.  

IMPORTANTE!  No frete promocional não é possível agendar horário de entrega! As entregas são 

realizadas dentro do horário comercial.  

 



 

 
 

8) Qual a forma de pagamento? 

R: Para confirmação dos pedidos, pedimos o sinal de 50% do valor, que pode ser realizado por 

depósito/transferência (Banco Santander) ou diretamente na nossa loja em dinheiro ou cartão. A 

diferença deve ser paga até dois dias úteis antes da data da entrega caso seja feito por 

depósito/transferência, ou em dinheiro ou cartão no ato da entrega.  

IMPORTANTE! Os pedidos somente serão confirmados mediante pagamento do sinal, mesmo que 

já tenham sido enviados. O agendamento é realizado priorizando a ordem de confirmação das 

encomendas. Somente o envio do pedido não garante o agendamento!  

9) Qual o endereço para retirada do meu pedido? 

R: Ficamos na Rua Professor Hermes Lima, 30, loja A – Recreio dos Bandeirantes. Ponto de 

referência: altura da via 9, primeira rua à direita após a padaria Rei do Recreio. No waze, só buscar 

pelo nome da loja “ Sweet November”, que ele envia certinho ao local. 

10) Qual o horário para retirada da minha encomenda? 

R: Retiradas de pedidos podem ser realizadas no horário de funcionamento da fábrica, de segunda 

a sexta de 9h às 18h e sábados de 9h às 16h. A nossa lojinha funciona de segunda a sexta de 11h às 

17h e sábados de 11h às 16h.  

Alterações de data e horário de retirada das encomendas somente serão aceitas mediante 

antecedência de 3 dias da data agendada. 

 

 

 

Facebook: /sweetnovemberdoces  Instagram: @sweetnovemberdoces                                             

Email: contatosweetnovember@gmail.com WhatsApp: (21)99281-9206 
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