


Conheça os nossos

Doces Especiais de Natal!
Presenteie…sirva em sua Ceia…

Surpreenda seus familiares, amigos, clientes e colaboradores! 



Cupcakes!

Sabores Especiais…

Red Velvet Tradicional – Bolo red velvet com recheio e 
cobertura de vanilla.

Red Velvet, Coco e Frutas Vermelhas – Bolo red velvet 
recheado com compota de frutas vermelhas e cobertura
cremosa de coco.

Damasco c/ Nozes – Bolo de vanilla recheado com compota
de damascos, cobertura cremosa de vanilla e nozes picadas.

Chocolate Belga c/ Especiarias – Bolo de chocolate c/ 
especiarias, recheio e cobertura de chocolate belga.

Chocolate Caramelado– Bolo de chocolate recheado com 
caramelo caseiro e cobertura cremosa de chocolate. 

Consulte também os nossos sabores do Menu Tradicional em 
www.justcupcakes.com.br

http://www.justcupcakes.com.br/menu-completo


Valores - Cupcakes

Regular (aprox. 120gr)

1 Cupcake em Caixa presente acetato c/ tag: 
R$ 17,00 (pedido mínimo – 4 por sabor)

4 Cupcakes em Caixa presente branca c/ tag: R$ 56,00

Para servir…

16 Cupcakes em Caixa transporte: R$ 192,00 (até 4 

sabores) 

Mini (aprox. 35gr) 

36 Mini Cupcakes em Caixa transporte (até 3 sabores): 

R$ 198,00

Validade Cupcakes: 3 dias – conservar em temperatura
ambiente.



Foto – Caixa 16 Cupcakes Regulares

Sabores sortidos

Foto – Caixa 36 Mini Cupcakes

Red Velvet

Foto – Caixa 36 Mini Cupcakes

Sabores sortidos



Chocotones!

Chocotone Recheado Tradicional (aprox. 500gr)

Panetone com gotas e recheio de chocolate, decorado e 
embalado em celofane c/ laço e tag natalina: R$ 37,00 cada

Validade: 30 dias

Chocotone Recheado Especial (aprox. 750gr)

Panetone com gotas de chocolate, recheado com brigadeiro
cremoso e cobertura de chocolate belga, embalado em celofane
c/ laço e tag natalina: R$ 68,00 

Validade: 7 dias

Foto – Chocotone Recheado Especial



Mini Chocotones!

Mini Chocotone Tradicional (aprox. 100gr)

Panetone com gotas de chocolate decorado e embalado em
celofane c/ laço e tag natalina: R$ 13,00 cada

Validade: 20 dias

Mini Chocotone Recheado Especial (aprox. 200 gr)

Panetone com gotas de chocolate, recheado com brigadeiro
cremoso e cobertura de chocolate belga, embalado em
celofane c/ laço e tag natalina: $ 21,00 cada

Validade: 7 dias

(Pedido mínimo 6 unidades)

Foto – Mini Chocotone Recheado Especial



Brownies!

Mini brownies (3,5 x 3,5 cm) decorados – ideal para 
servir em sua festa!

Caixa c/ 50 mini brownies: R$ 190,00

Para presentear…

4 Minis brownies (3,5 x 3,5 cm) decorados + Caixa 
acetato c/ laço de fita e tag natalina: R$ 18,00 cada
(pedido mínimo 6 un)

1 Brownie médio (5 x 5 cm) decorado + embalagem de 
celofane c/ laço de fita e tag natalina: R$ 8,00 cada
(pedido mínimo 14 un)

Validade: 7 dias – conservar em temperature ambiente.



Entre em contato e faça o seu pedido!

vendas@justcupcakes.com.br (11) 2338-2151

Para melhor atendê-los, solicitamos que o seu pedido seja

efetuado com 10 dias de antecedência.

mailto:vendas@justcupcakes.com.br

