
Cada orçamento é feito especialmente para sua festa!
Solicite pelo whatsapp 41 991620706

Para pedir seu bolo, informe a data da sua ocasião especial, o
sabor e tamanho escolhidos e sua decoração escolhida. Ficou em
dúvida quanto à decoração, cobertura ou sabor?

Encontre inspiração aqui ou peça uma ajuda pelo WhatsApp, vou
amar contribuir com ideias para seu bolo ficar do jeitinho que
você sonhou!

Os tamanhos e valores iniciais dos bolos são os seguintes:

● Grande / 30 fatias: R$ 265
● Médio / 20 fatias: R$ 215
● Pequeno / 15 fatias: R$ 175
● Mini / 10 fatias: R$ 150

Os valores indicados são para bolos com decorações diversas
básicas (buttercream com uma ou duas cores, texturas, etc).
Decorações mais complexas (degradé, flores específicas, detalhes
metálicos, aplicação de stencil, etc), são cobradas à parte com o
orçamento personalizado a partir de R$ 15 cada item (como flores,
pinturas metálicas, etc)

bolos para eventos maiores ou com andares: tamanhos e valor sob consulta
bolos sem lactose: sob consulta

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5541991620706
https://www.instagram.com/juliaguedesdoces/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5541991620706


Massas:

• amanteigada de baunilha (pode ser saborizada com laranja, limão,
especiarias, etc)
• massa de chocolate
• massa de banana
• massa amanteigada com castanhas (consulte as opções)

Recheios:

• brigadeiro meio amargo
• brigadeiro branco (pode ser saborizado com limão, laranja, frutas
vermelhas, etc)
• doce de leite
• ganache de chocolate meio amargo
• curd de limão ou laranja (creme amanteigado)
• caramelo cremoso
• geleia artesanal de amora
• geleia artesanal de morango
• geleia artesanal de framboesa
• geleia artesanal de frutas vermelhas
• castanhas picadas ou crocante de castanhas (consulte as opções)

Cobertura:

• buttercream de merengue suíco (pode ser saborizado com baunilha,
chocolate, doce de leite, frutas, etc)

➢ Todos os bolos são montados com 4 camadas de massa e 3 camadas de
recheio

➢ Você pode escolher somente um recheio ou combinar até três opções



Sugestões de combinações de recheios:

Bolo de brigadeiro, damasco e doce de leite: Massa de baunilha ou
chocolate com uma camada de brigadeiro, uma camada de doce de
leite e uma camada de doce de leite

Bolo de brigadeiro com doce de leite Massa de chocolate recheada
com brigadeiro cremoso de chocolate e doce de leite

Bolo de banana com doce de leite e castanhas Massa de banana
recheada com doce de leite e castanhas picadas

Bolo de caramelo e chocolate Massa amanteigada de baunilha com
recheio de ganache de chocolate meio amargo e caramelo cremoso

Bolo de brigadeiro branco com frutas vermelhas Massa amanteigada
de baunilha ou com castanhas recheada com recheio de brigadeiro
branco e geleia de morangos, framboesas, amoras e mirtilos

Bolo de laranja com amora Massa amanteigada com raspas de
laranja, recheada com creme de laranja e geleia caseira de amoras

Bolo de limão com framboesa Massa amanteigada com raspas de
limão, recheada com creme de limão e geleia caseira de framboesa

Bolo das noivas Massa amanteigada de baunilha recheada com doce
de leite com castanha, creme de baunilha e geleia de damasco

Bolo de revelação Massa amanteigada de baunilha colorida de rosa
ou azul. Recheio sugerido de brigadeiro branco ou de frutas
vermelhas para o bolo rosa


