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Há 9 anos no mercado, a Just Cupcakes vem 

oferecendo aos seus clientes, Cupcakes 

fresquinhos, preparados com ingredientes de 

qualidade sem o uso de conservantes. 

Além de sabores surpreendentes, os nossos 

Cupcakes se destacam pelos acabamentos e 

decorações impecáveis, atendendo às mais 

diversas especificações de clientes de diferentes 

segmentos.

Buscando oferecer maior diversidade de 

produtos, nós expandimos a nossa linha, 

introduzindo mini doces de receitas premium, 
como brownies, cookies, suspiros...e da mesma 

forma que os Cupcakes, a maioria desses sweets
são totalmente personalizáveis. 

Surpreenda-se...  



Cupcakes

Cupcakes Regulares – Aprox. 

120gr (pedido mínimo 16 un por 

sabor)

Cupcakes Minis – Aprox. 35gr 

(pedido mínimo 36 un por sabor)

Consulte o nosso Menu Completo

em: www.justcupcakes.com.br

Embalagens disponíveis para 

lembrancinhas.



Macarons

Aprox. 20gr (4,5 cm de diâmetro)

Sabores: Chocolate, Vanilla, 

Maracujá, Frutas Vermelhas, 

Laranja e Limão.

Pedido mínimo – caixa c/ 24un por

sabor

Embalagens disponíveis para 

lembrancinhas



Dessert Shots

Sobremesas em copinhos de 

70ml (aprox. 12 cm de altura) –

pedido minimo 16 un por sabor

Acompanha colher

Sabores: Parfait Chocolate com 

Limão, Parfait Maracujá Vanilla e 

Chocolate, Parfait Vanilla com 

Frutas Vermelhas, Parfait 

Tiramisù e Gelatina de Espumante

com Framboesas



Cake Pop
A combinação dos nossos bolos e 

coberturas dos cupcakes, tornam

esses bombons irresistíveis!

Tamanho único – Aprox. 25gr 

(pedido minimo 24 un por sabor)

Sabores: Chocolate c/ cobertura

branca ou ao leite

Embalagem disponível para 

lembrancinha – Validade 5 dias



Mini Brownies

Mini Brownies – Aprox. 25gr (3,5 X 3,5 

cm) – pedido mínimo 50un 

Podem ser montados com ou sem cobertura.

Sabor do Brownie: Tradicional (extra fudge)

Cobertura Extra: Chocolate, Chocolate 

Branco, Vanilla, Maracujá e Frutas

Vermelhas.

Embalagens disponíveis para 

lembrancinhas



Mini Cakes

Mini Cakes – Nossa versão do 

“mini bolo caseiro”. É uma

ótima opção para a mesa do 

café. 

Aprox. 30gr  - pedido mínimo 36 

unidades (até 2 sabores)

Sabores: Vanilla, Chocolate, 

Damasco, Nozes, Avelãs, Laranja, 

Limão e Rum 



Suspiros

Clássicos e saborosos, os nossos suspiros são

ótimos para complementar a sua mesa de doces, 

do café ou até mesmo para lembrancinhas! 

Podem ser criados de várias cores, formas e 

tamanhos.

Pedido mínimo: Saco com 250gr por cor (aprox. 

50 unidades de 3cm)

Validade 15 dias

Embalagens disponíveis para lembrancinhas



Trufas Rústicas

Trufas – aprox. 25gr – pedido mínimo

caixa c/ 50 unidades por sabor

Sabores: Tradicional, Nozes, Menta, 

Laranja e Rosas.

Validade: 5 dias

Embalagens disponíveis para 

lembrancinhas



Damascos Recheados

Damascos – aprox. 20gr – pedido

mínimo caixa c/ 50 unidades por

sabor

Sabores: Brigadeiro, Brigadeiro Branco, 

Nozes.

Validade: 5 dias



Caixinhas de 

Chocolate

Mini caixinhas recheadas – aprox. 

20gr – pedido mínimo 50 unidades por

sabor

Sabores: Frutas Vermelhas c/ Chocolate, 

Frutas Vemelhas c/ Leite Ninho, Damasco

c/ Chocolate e Trufa de Chocolate c/ Pérolas

Validade: 3 dias



Cookies Decorados

Cookie Grande – Aprox. 70gr (10 X 7 cm) 

pedido mínimo 12un por sabor

Cookie Médio– Aprox. 40gr (7 X 7 cm)

pedido mínimo 24un por sabor

Cookie Pequeno – Aprox. 20gr (4 X 4 cm)

pedido mínimo 36un por sabor

Sabores: Vanilla, Laranja e Chocolate

Embalagem disponível para lembrancinha





Entre em contato 

e solicite o seu orçamento!

www.justcupcakes.com.br

vendas@justcupcakes.com.br

11-23382151


