
 

 
 

 

 

 

 

Catálogo de encomendas 



 

 
 

Brigadeiros enrolados (20g) 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Ao leite tradicional
O tradicional brigadeiro com sabor do mais puro chocolate

belga, coberto por splits  de chocolate ao leite belga.
250,00R$  3,00R$     

Ao leite com

raspinhas

O tradicional brigadeiro com sabor do mais puro chocolate

belga, coberto por blossoms (raspinhas) de chocolate belga

mix (branco e meio amargo).

260,00R$  3,50R$     

Ao leite crispy

O tradicional brigadeiro com sabor do mais puro chocolate

belga, coberto por crispearls (pérolas crocantes) de

chocolate ao leite belga.

270,00R$  3,50R$     

CLÁSSICOS



 

 
 

 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Amargo
Brigadeiro com sabor acentuado de cacau belga 100%

coberto por splits de chocolate amargo belga.
250,00R$  3,00R$     

Branco tradicional
Brigadeiro com um suave toque de chocolate belga branco

coberto por vermicelli  de chocolate branco.
250,00R$  3,00R$     

Branco crispy

Brigadeiro com um suave toque de chocolate belga branco

coberto por crispearls (pérolas crocantes) de chocolate

branco.

270,00R$  3,50R$     

Beijinho Brigadeiro com recheio e cobertura de coco ralado. 190,00R$  2,50R$     

Casadinho 

tradicional

Brigadeiro metade ao leite e metade branco, preparado

com chocolate belga e coberto por açúcar.
190,00R$  2,50R$     

Casadinho luxo

Brigadeiro metade ao leite e metade branco, preparado

com chocolate belga e coberto por blossoms (raspinhas) de

chocolate belga mix (branco e meio amargo).

260,00R$  3,50R$     

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Red Label
Brigadeiro ao leite com Red Label, coberto por splits de

chocolate belga ao leite e amargo.
280,00R$  3,50R$     

Amarula
Brigadeiro branco com um toque de amarula, coberto por

miçangas brancas.
260,00R$  3,50R$     

Cachaça
Brigadeiro ao leite com cachaça, coberto por vermicelli de

chocolate belga ao leite e branco.
250,00R$  3,00R$     

CLÁSSICOS

ETÍLICOS



 

 
 

 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Caipirinha de limão
Brigadeiro branco com raspas de limão tahiti e cachaça,

coberto por açúcar cristal.
210,00R$  3,00R$     

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Morango
Brigadeiro de morango com raspas de chocolate belga

sabor morango
270,00R$  3,50R$     

Limão Siciliano
Brigadeiro branco com raspas de limão siciliano e coberto

por vermicelli  de chocolate belga branco.
250,00R$  3,00R$     

Tortinha de limão
Brigadeiro branco com raspas de limão tahiti e coberto por

farofinha de biscoito
190,00R$  2,50R$     

Coco queimado O clássico beijinho de coco coberto por coco queimado. 190,00R$  2,50R$     

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Amêndoas
Brigadeiro branco coberto por amêndoas filetadas

levemente tostadas.
220,00R$  3,00R$     

Nozes Brigadeiro de nozes coberto por açúcar. 220,00R$  3,00R$     

Castanha de caju Brigadeiro ao leite ou branco coberto por castanhas de caju. 200,00R$  2,50R$     

NUTS

ETÍLICOS

FRUTAS



 

 
 
 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Amendoim Brigadeiro de amendoim coberto por açúcar. 190,00R$  2,50R$     

Cajuzinho
Brigadeiro ao leite com amendoim torrado coberto por

açúcar.
190,00R$  2,50R$     

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Nutella Brigadeiro ao leite belga com Nutella coberto por avelãs. 260,00R$  3,50R$     

Café
Brigadeiro de chocolate belga e café, coberto por splits de

chocolate amargo belga.
250,00R$  3,00R$     

Damasco
Brigadeiro branco coberto por pedacinhos de damasco

doce.
250,00R$  3,00R$     

Especiarias
Brigadeiro ao leite com mix de especiarias, coberto por

splits  de chocolate belga amargo e ao leite.
250,00R$  3,00R$     

Creme Brûlée
Brigadeiro de baunilha coberto por uma crosta de açúcar

caramelizado
240,00R$  3,00R$     

Palha italiana luxo

Brigadeiro de chocolate ao leite belga recheado com

biscoito, coberto por açúcar e decorado com coração de

biscoito amanteigado.

240,00R$  3,00R$     

Oreo Brigadeiro recheado e coberto por biscoito Oreo. 200,00R$  2,50R$     

NUTS

ESPECIAIS



 

 
 
 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Doce de leite com

coco queimado
Brigadeiro de doce de leite coberto por coco queimado. 190,00R$  2,50R$     

Doce de leite Brigadeiro de doce de leite coberto por miçangas brancas. 190,00R$  2,50R$     

Churros Brigadeiro de doce de leite coberto por açúcar e canela. 190,00R$  2,50R$     

Paçoca Brigadeiro branco coberto por paçoca triturada. 190,00R$  2,50R$     

Palha Italiana 

simples

Brigadeiro de chocolate ao leite belga recheado com

biscoito e coberto por açúcar.
190,00R$  2,50R$     

Leite Ninho Brigadeiro branco coberto por leite em pó. 180,00R$  2,50R$     

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Floresta Negra
Brigadeiro ao leite belga recheado com cereja marrasquino

e coberto por vermicelli  de chocolate ao leite belga.
270,00R$  3,50R$     

Brigacake
Brigadeiro ao leite belga recheado com bolo de cenoura e

coberto por splits  de chocolate ao leite belga.
240,00R$  3,00R$     

Romeu e Julieta

Brigadeiro branco com um toque de cream cheese e

recheado com goiabada, coberto por vermicelli de

chocolate belga branco.

240,00R$  3,00R$     

ESPECIAIS

RECHEADOS



 

 
 

 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Leite Ninho com

Nutella

Brigadeiro branco recheado de Nutella coberto por leite

em pó.
210,00R$  3,00R$     

Prestígio
Brigadeiro ao leite belga, recheado de beijinho e coberto

por coco ralado.
210,00R$  3,00R$     

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Caramelo flor de sal

Brigadeiro amargo com trufa de chocolate belga recheada

com caramelo e flor de sal, coberto por splits de chocolate

amargo belga.

350,00R$  4,00R$     

Ovomaltine

Brigadeiro ao leite com trufa de chocolate belga recheada

com creme de ovomaltine, coberto por splits de chocolate

ao leite belga.

350,00R$  4,00R$     

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Confete
Brigadeiro de chocolate ao leite belga coberto por

confetes.
250,00R$  3,00R$     

Ao leite ou branco

com miçangas ou

açúcar

Brigadeiro de chocolate ao leite belga ou branco coberto

por miçangas ou açúcar.

Confeitos disponíveis: miçangas coloridas, pretas e brancas

ou açúcar (para outras cores de miçangas, consulte-nos).

200,00R$  2,50R$     

Moranguinho

Brigadeiro de leite em pó sabor morango coberto por

miçangas ou açúcar.

Confeitos disponíveis: miçangas coloridas, brancas ou

açúcar.

190,00R$  2,50R$     

RECHEADOS

KIDS

PREMIUM



 

 
 

 

OBSERVAÇÕES RELEVANTES! 

 

❖ PEDIDO MÍNIMO. O mínimo para pedido são 25 unidades por sabor. Desta 

forma, para cada cento de brigadeiro, é possível escolher até 4 sabores distintos 

(não é necessário que sejam sabores com o mesmo valor de cento); 
 

❖ ORÇAMENTO. Para pedidos em que a quantidade total é abaixo de 100 

unidades, é cobrado um valor unitário diferenciado para cada sabor. Neste caso, 

os valores são os que estão descritos na última coluna da tabela acima; 

 

❖ ORÇAMENTO. Para pedidos com quantidades iguais ou maiores que 100 

unidades, o valor unitário é proporcional ao valor do cento, ou seja, para um 

cento com valor de R$ 190,00, o valor unitário será R$ 1,90, e assim 

sucessivamente; 

 

❖ TAMANHO. Os brigadeiros possuem o peso padrão de 20 gramas; 

 

❖ PERSONALIZAÇÃO. A personalização é de responsabilidade do cliente. 

Nossas forminhas possuem por padrão a cor marrom e tamanho nº4.; 

 

❖ VALIDADE. Por ser um produto perecível e produzido sem conservantes, 

aconselhamos o consumo, em temperatura ambiente, em até 2 dias para garantia 

da qualidade do produto. Desta forma, recomendamos que planeje corretamente 

a data da retirada da sua encomenda! 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Milho com coco Brigadeiro de milho verde coberto por coco ralado. 190,00R$  2,50R$     

Curau Brigadeiro de milho verde coberto por canela. 190,00R$  2,50R$     

SAZONAIS



 

 
 

Brigadeiro de copinho (40g) 

Copinho de vidro 

40g

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)
Valor (unidade)

Ao leite 400,00R$  5,00R$     7,00R$                       

Beijinho 400,00R$  5,00R$     7,00R$                       

Casadinho 400,00R$  5,00R$     7,00R$                       

Palha italiana 400,00R$  5,00R$     7,00R$                       

Paçoca 400,00R$  5,00R$     7,00R$                       

Oreo 400,00R$  5,00R$     7,00R$                       

Milho 400,00R$  5,00R$     7,00R$                       

Copinho acrílico 40g

BRIGADEIROS DE COPINHO

Pedido mínimo de 25 

unidades



 

 
 

Caixas de presente 

 

 

 

 

 

* PARA BRIGADEIROS DA LINHA PREMIUM, O VALOR DAS CAIXAS SOFRE UM 

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

Valor

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

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

Caixa com 12 brigadeiros gourmet 45,00R$  

Caixa com 15 brigadeiros gourmet 50,00R$  

Caixa com 18 brigadeiros gourmet Até 4 sabores à sua escolha* 55,00R$  

Caixa com 25 brigadeiros gourmet Até 5 sabores à sua escolha* 75,00R$  

Caixa com 5 cookies recheados 5 sabores à sua escolha 35,00R$  

Até 3 sabores à sua escolha*

TAMANHOS DE CAIXAS



 

 
 

Brownie bem-casado 

 

Palhas italianas 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Ao leite tradicional 350,00R$     4,00R$          

Churros 350,00R$     4,00R$          

PALHAS ITALIANAS

Pedido mínimo de 25 

unidades

Valor (unidade)BROWNIE BEM-CASADO

Bem-casado de brownie, com o sabor 

intenso do chocolate nobre, e três 

deliciosas opções de recheio: nutella, 

doce de leite ou brigadeiro ao leite 

belga*

*Obs. Opcional embalagem: laço de cetim 

com cor à sua escolha ou cinta padrão da 

Sweet

Pedido mínimo de 

20 unidades
5,50R$                     



 

 
 

 

Cookies 

Valor 

(cento)

Valor 

(unidade)

Baunilha ou chocolate 
Simples

350,00R$   4,00R$        

Baunilha ou chocolate 
Recheados: nutella ou 

brigadeiro ao leite

500,00R$   5,50R$        

Casadinho
Massa metade baunilha 

e metade chocolate 

recheada com brigadeiro 

casadinho

500,00R$   5,50R$        

Goiabinha
Massa baunilha 

recheada com goiabada

500,00R$   5,50R$        

Churros
Massa baunilha 

recheada com doce de 

leite e coberta por 

açúcar e canela

500,00R$   5,50R$        

Mini cookies
Recheados com 

brigadeiro ao leite belga.

Opções: massa baunilha, 

chocolate ou casadinho

Pedido mínimo de 20 

unidades
270,00R$   3,50R$        

COOKIES

Pedido mínimo de 10 

unidades



 

 
 

Bolos caseiros 

Valor 

 (20 cm)

Valor 

(24 cm)

Milho
Bolo de milho coberto por calda de brigadeiro de

curau.
40,00R$  65,00R$  

Churros
Massa amanteigada saborizada com canela,

coberta por calda de doce de leite.
45,00R$  75,00R$  

Laranja

Massa amanteigada saborizada com laranja,

coberta por calda de brigadeiro branco com

raspinhas de laranja.

45,00R$  75,00R$  

Cenoura

Bolo de cenoura coberto por calda de brigadeiro

ao leite e finalizado com splits de chocolate

belga.

45,00R$  75,00R$  

Paçoca
Massa amanteigada de baunilha, coberta por

calda de brigadeiro de paçoca.
50,00R$  85,00R$  

Formigueiro

Massa amanteigada com gotinhas de chocolate

belga, coberta por calda de brigadeiro ao leite e

finalizada com splits  de chocolate belga.

50,00R$  85,00R$  

Mesclado

Massa amanteigada de chocolate e baunilha,

coberta por calda de brigadeiro ao leite e

finalizada com splits de chocolate belga.

50,00R$  85,00R$  

Chocolate

Massa amanteigada de chocolate, coberta por

calda de brigadeiro ao leite e finalizada com

confete ou vermicelli  de chocolate belga.

50,00R$  85,00R$  

BOLOS CASEIROS



 

 
 

Por serem camadas de puro brigadeiro e biscoito, consideramos que as nossas tortas 

de palha servem de 20 a 25 pessoas. DICA: Ficam ainda mais saborosas geladinhas! :) 

 

Nosso naked de brownie possui o tamanho padrão de 20cm de diâmetro e atende 

aproximadamente 20 pessoas. 

 

 

Tortas de palha italiana 

 

Naked Brownie  

Valor 

 (20 cm)

Valor 

(24 cm)

Coco
Massa amanteigada com coco ralado, coberta por

calda de brigadeiro de beijinho.
50,00R$  85,00R$  

Nozes

Massa amanteigada de baunilha, coberta por

calda de brigadeiro de nozes e finalizada com

nozes trituradas.

55,00R$  95,00R$  

BOLOS CASEIROS

Valor 

 (20 cm)

Tradicional

Torta com camadas intercaladas de brigadeiro ao

leite belga e biscoito maisena, coberta por

farofinha de biscoito e decorada com brigadeiros

de palha italiana.

95,00R$  

Churros

Torta com camadas intercaladas de brigadeiro de

doce de leite, canela e biscoito maisena, coberta

por farofinha de biscoito e decorada com

brigadeiros de churros.

95,00R$  

TORTAS DE PALHA ITALIANA

Valor 

 (20 cm)

Massa brownie bem molhadinha com recheio

de brigadeiro ao leite e branco
120,00R$  

NAKED BROWNIE



 

 
 

Nosso naked de cookie possui o tamanho padrão de 20cm de diâmetro e atende 

aproximadamente 20 pessoas. 

 

Nosso mini naked de cookie possui o tamanho padrão de 10cm de diâmetro e atende 

no máximo 2 pessoas. Ele vai em embalagem para presentear! 

 

Naked Cookie 

 

 

 

 

Valor 

 (20 cm)

Massa cookie de baunilha com duas camadas

de recheio de brigadeiro ao leite belga
95,00R$  

NAKED COOKIE

Valor 

 (10 cm)

Massa cookie de baunilha com duas camadas

de recheio de brigadeiro ao leite belga
55,00R$  

MINI NAKED COOKIE



 

 
 

Informações Gerais 

Nossa produção é feita artesanalmente, com muito carinho, com o melhor da matéria-

prima nacional e importada. 

1. Forma de Pagamento 

Para que o seu pedido seja confirmado, é necessário um sinal de 50% do valor total do 

pedido. Os 50% restantes deverão ser pagos até 2 (dois) dias úteis antes da data agendada 

para retirada do pedido. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou transferência/depósito 

em conta (Banco Santander). Não aceitamos cheques. 

2. Encomendas 

As encomendas devem ser feitas por e-mail:  contatosweetnovember@gmail.com. 

O pedido deve ser realizado, preferencialmente, com uma antecedência de, no mínimo, 7 

(sete) dias. Porém, quanto antes melhor! Fazendo seu pedido com antecedência, a data do 

seu evento provavelmente estará disponível para agendamento. 

3. Entrega 

Trabalhamos com entregas! Consulte-nos para maiores informações. 

4. Localização 

Endereço: Rua Professor Hermes Lima, nº 30 - Loja A, Recreio dos Bandeirantes. 

5. Horário de funcionamento da loja 

Segunda à sexta de 11h às 17h e sábados de 11h às 16h. 

Facebook: /sweetnovemberdoces  Instagram: @sweetnovemberdoces                                             

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

mailto:contatosweetnovember@gmail.com
mailto:contatosweetnovember@gmail.com

