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Cookies recheados 

Brigadeiro natalino 

Brigadeiro branco ou ao leite belga, coberto por miçangas verdes e 

vermelhas e decorado com lacinho de chocolate dourado. 

Cento - R$ 250,00  

*Para pedidos abaixo do cento a unidade é R$ 3,50. Pedido mínimo de 25 

unidades por sabor. Opcional sem lacinho dourado: cento R$ 200,00, abaixo do 

cento R$ 2,50. 

 Brigadeiro de rabanada 

O sabor da rabanada em um brigadeiro cremoso de canela 

com cobertura de açúcar caramelizado.  

Cento - R$ 240,00  

*Para pedidos abaixo do cento a unidade é R$ 3,00. Pedido mínimo 

de 25 unidades por sabor.  

 

Brigatone 

Brigadeiro ao leite belga recheado com chocottone e coberto por splits de 

chocolate ao leite belga. 

Cento - R$ 260,00  

*Para pedidos abaixo do cento a unidade é R$ 3,50. Pedido mínimo de 25 

unidades por sabor.  

 

Cookie de chocolate com nozes e 

especiarias recheado com 

brigadeiro ao leite ou branco 

R$ 6,50 

*Pedido mínimo de 10 unidades  



Caixas de Presente – Brigadeiros gourmet, brownies e cookies 

 

Cookies 

recheados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa presente 4 unidades 

R$ 18,00 

*Até 2 sabores à sua escolha por caixa 

**Para brigadeiros da linha Premium, o valor da 

caixa sofre um acréscimo de R$1,00 por unidade de 

brigadeiro adicionada. 

Caixa presente 6 unidades 

R$ 25,00 

*Até 2 sabores à sua escolha por caixa 

**Para brigadeiros da linha Premium, o valor da 

caixa sofre um acréscimo de R$1,00 por unidade de 

brigadeiro adicionada. 

Caixa presente 12 unidades 

R$ 45,00 

*Até 3 sabores à sua escolha por caixa 

**Para brigadeiros da linha Premium, o valor da 

caixa sofre um acréscimo de R$1,00 por unidade de 

brigadeiro adicionada. 

Caixa presente 15 unidades 

R$ 50,00 

*Até 3 sabores à sua escolha por caixa 

**Para brigadeiros da linha Premium, o valor da 

caixa sofre um acréscimo de R$1,00 por unidade de 

brigadeiro adicionada. 

Caixa presente 25 unidades 

R$ 75,00 

*Até 5 sabores à sua escolha por caixa 

**Para brigadeiros da linha Premium, o valor da 

caixa sofre um acréscimo de R$1,00 por unidade de 

brigadeiro adicionada. 

Caixa presente 5 cookies 

R$ 35,00 

*Até 5 sabores à sua escolha por caixa. 

DICA! 

Para seus cookies recheados ficarem ainda mais saborosos, experimente esquentá-los de 15 a 

20 segundos no micro-ondas ☺ 



 

 

 

 

Latas recheadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa presente 6 brownies 

R$ 50,00 

*São duas unidades de cada um dos 

recheios (doce de leite, brigadeiro ao 

leite e nutella) 

Árvore de natal amanteigada com 

chocolate na lata decorada (200g*) 

R$ 40,00 

*Por ser um produto artesanal, o peso pode sofrer 

pequenas variações. 

Mini cookie sabor baunilha, 

chocolate ou casadinho na lata 

decorada (180g*) 

R$ 40,00 

*Por ser um produto artesanal, o peso 

pode sofrer pequenas variações. 

Palha italiana sabor ao leite 

ou churros na lata decorada 

(300g*) 

R$ 40,00 

*Por ser um produto artesanal, o peso 

pode sofrer pequenas variações. 



 

 

 

 

Naked de brownie 

 

 

 

 

Mini naked de brownie 

 

 

Moedas de chocolate belga ao 

leite ou amargo com mix de 

nuts (Mendiants) (250g*) 

R$ 75,00 

*Por ser um produto artesanal, o peso 

pode sofrer pequenas variações. 

 

 

Três camadas de massa brownie recheadas de 

brigadeiro 

Tamanho padrão: 20 cm – atende aproximadamente 20 pessoas 

Recheio tradicional (brigadeiro ao leite e branco) - R$ 120,00 

Recheio de brigadeiro de nozes (imagem) – R$ 150,00 

Mini naked de brownie em embalagem para presente 

Tamanho padrão: 10 cm – atende no máximo 2 pessoas 

Recheio tradicional (brigadeiro ao leite e branco - imagem) - R$ 55,00 

Recheio de brigadeiro de nozes -  R$ 65,00                              



Torta brownie com calda 

 

 

 

 

 

 

Brownie bem úmido e denso com casquinha crocante, acompanhado de mais de 

1kg de calda de brigadeiro ao leite belga 

Tamanho padrão: 25 cm – atende aproximadamente 20 a 25 pessoas 

R$ 120,00 

*A calda já vai em embalagem própria para micro-ondas. Basta aquecê-la e jogá-la por cima da fatia de brownie!  

 

INFORMAÇÕES E ENCOMENDAS 

Para maiores informações e pedidos, entre em contato com a gente através do nosso 

canal de encomendas: WhatsApp: (21) 99281-9206. Nosso atendimento funciona de 

segunda a sexta de 9h às 18h e sábados de 9h às 16h. 

Conheça nosso catálogo tradicional no site www.sweetnovemberdoces.com  

Boas Festas! 

http://www.sweetnovemberdoces.com/

