
Para
celebrar



ATENÇÃO
LEIA AQUI ANTES DE CONTINUAR A PASSEAR PELO

NOSSO CARDÁPIO DE DELÍCIAS!
TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO

100% LIVRES DE GLÚTEN E LEITE DE VACA. 

GARANTIMOS A AUSÊNCIA DE TRAÇOS DE AMBOS.

*TODOS os nossos produtos contém
oleaginosas.

*Não atendemos restrições sérias como

alergias à ovos, soja, amêndoas,

amendoim, avelã, castanha de caju,

castanha do pará, macadâmia, nozes,

pecãn, pistache, látex natural e outros.

*Não fazemos entregas.

*Não nos responsabilizamos por danos

causados no transporte por terceiros

contratados pelo cliente (Über, Rappi,

etc)

ENCOMENDAS DE QUARTA À DOMINGO



PEDIDOS DEVEM SER
FEITOS COM 3 DIAS DE

ANTECEDÊNCIA
SOMENTE ATRAVÉS DO

WHATSAPP.

CLIQUE NO ÍCONE ABAIXO PARA
FALAR COM A GENTE!

AGILIZE O ATENDIMENTO, JÁ
ENVIANDO:

NOME E SOBRENOME, TELEFONE
EMAIL, SEU PEDIDO E DATA

ENCOMENDAS DE QUARTA À DOMINGO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541997817137
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541997817137


Bolo Chocolatudo
Pão de ló de chocolate bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 60%.
Coberto com chantilly fake de chocolate. Adoçado com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) ................................................................................ R$ 130.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................ R$ 160.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) ............................................................................... R$ 200.00

Bolo Três Leites
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com creme de confeiteiro ao leite de coco de chocolate
branco inacreditavelmente vegano e doce de leite artesanal Lola Li. Coberto de chantilly fake e doce de leite.
Adoçado com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) ................................................................................ R$ 130.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................ R$ 160.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) ............................................................................... R$ 200.00

Bolo Sensação
Pão de ló de chocolate bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 60% e
morangos. Coberto com chantilly fake de chocolate. Adoçado com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) ................................................................................ R$ 175.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................ R$ 220.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) ............................................................................... R$ 290.00

Bolo Morango e Suspiro
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate branco
inacreditavelmente vegano, suspiros e morangos. Coberto com chantilly fake. Adoçado com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg)................................................................................ R$ 175.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ............................................................................... R$ 220.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .............................................................................. R$ 290.00

Bolo Pistache e Frutas Vermelhas
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de pistache e
chocolate branco inacreditavelmente vegano e geleia de frutas vermelhas. Coberto com chantilly fake. Adoçado
com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) ............................................................................... R$ 175.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ............................................................................... R$ 220.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .............................................................................. R$ 290.00

Bolos
sem glúten e sem le i te



Bolo Chocolatudo
Pão de ló de chocolate bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 60%.
Coberto com chantilly fake de chocolate. Adoçado com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) .................................................................................... R$ 130.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) .................................................................................... R$ 160.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .................................................................................. R$ 200.00

Bolo Três Leites
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com creme de confeiteiro ao leite de coco de chocolate
branco inacreditavelmente vegano e doce de leite artesanal Lola Li. Coberto de chantilly fake e doce de leite.
Adoçado com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) .................................................................................... R$ 130.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) .................................................................................... R$ 160.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .................................................................................. R$ 200.00

Bolo Sensação
Pão de ló de chocolate bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 60% e
morangos. Coberto com chantilly fake de chocolate. Adoçado com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) ..................................................................................... R$ 175.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................... R$ 220.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .................................................................................. R$ 290.00

Bolo Morango e Suspiro
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate branco
inacreditavelmente vegano, morangos e suspiros veganos. Coberto com chantilly fake. Adoçado com açúcar
demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) ................................................................................... R$ 200.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................... R$ 250.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) ................................................................................... R$ 335.00

Bolo Pistache e Frutas Vermelhas
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de pistache e
chocolate branco inacreditavelmente vegano e geleia de frutas vermelhas. Coberto com chantilly fake. Adoçado
com açúcar demerara.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) ..................................................................................... R$ 175.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................... R$ 220.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .................................................................................. R$ 290.00

Bolos
sem glúten , sem le i te
& vegano (sem ovos)

*As massas dos bolos veganos (sem ovos) são adoçadas com açúcar branco, pois ficam mais leves



Bolo Chocolatudo
Pão de ló de chocolate bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 70%.
Coberto com chantilly fake de chocolate. Adoçado com xylitol e eritritol.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) .................................................................................... R$ 180.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................... R$ 225.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .................................................................................. R$ 280.00

Bolo Sensação
Pão de ló de chocolate bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 70% e
morangos. Coberto com chantilly fake de chocolate. Adoçado com xylitol e eritritol.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) .................................................................................... R$ 215.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................... R$ 270.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) ................................................................................... R$ 335.00

Bolo Morango e Chocolate Branco
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate branco
Chocolife e morangos. Coberto com chantilly fake. Adoçado com xylitol e eritritol.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) .................................................................................... R$ 215.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................... R$ 270.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) .................................................................................. R$ 335.00

Bolo Pistache e Frutas Vermelhas
Pão de ló de baunilha bem molhadinho, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de pistache e
chocolate branco Chocolife e geleia de frutas vermelhas. Coberto com chantilly fake. Adoçado com xylitol e
eritritol.
Pequeno (serve até 8 pessoas, +/- 1kg) .................................................................................... R$ 215.00
Médio (serve até 15 pessoas, +/- 1,5kg) ................................................................................... R$ 270.00
Grande (serve até 20 pessoas, +/- 2kg) ................................................................................... R$ 335.00

Bolos
sem glúten , sem le i te , sem

açúcar e LowCarb



Balões personalizados
Cor e escrita à sua escolha - 3 dias de antecedência no pedido
Unitário ............................................................................................................................................... +R$ 40.00
Composto ........................................................................................................................................... +R$ 60.00

Topos Temáticos em Papelaria
Tema à sua escolha - 3 dias de antecedência no pedido
Impressão simples ............................................................................................................................ +R$ 60.00
Impressão em camadas .................................................................................................................... +R$ 75.00

Topos Temáticos em Crochê
Tema à sua escolha - 7 dias de antecedência no pedido
Letra unidade | até duas letras p/ bolo P e M, até três letras p/ bolo Grande ................ +R$ 25.00
Mini figuras e amigurumis .............................................................................................................. +R$ 35.00

Topos Temáticos em Feltro
Tema à sua escolha - 7 dias de antecedência no pedido
Mini figura  ou personagem unidade ............................................................................................ +R$ 15.00
Bandeirola com  nome/ idade........................................................................................................ +R$ 40.00

Flores
3 dias de antecedência no pedido
Comestíveis (sazonais) .................................................................................................................... +R$ 30.00
Demais flores ................................................................................................................................... à combinar

Adicional de Frutas
Morango .............................................................................................................................................. +R$ 30.00
Frutas vermelhas (sazonais) ............................................................................................................ +R$60.00

Opcionais
Decorat ivos



Bolo Chocolatudo no Pote
Massa de bolo de chocolate, um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 60%. Coberto com brigadeiro
cremoso. Adoçado com açúcar demerara.
150g ...................................................................................................................................................... R$ 15.00

Bolo Três Leites no Pote
Massa de bolo de baunilha, creme de confeiteiro ao leite de coco de chocolate branco inacreditavelmente
vegano e doce de leite artesanal Lola Li. Coberto de brigadeiro branco cremoso. Adoçado com açúcar demerara.
150g ...................................................................................................................................................... R$ 15.00

Bolo Pistache e Frutas Vermelhas no Pote
Massa de bolo de baunilha, um delicioso creme de confeiteiro de pistache e chocolate branco
inacreditavelmente vegano e geleia de frutas vermelhas. Coberto com brigadeiro branco cremoso. Adoçado com
açúcar demerara.
150g ...................................................................................................................................................... R$ 18.00

Bolo Sensação no Pote
Massa de bolo de chocolate, um delicioso creme de confeiteiro de chocolate 70%, morangos. Coberto com
brigadeiro cremoso zero. Adoçado com xylitol e eritritol.
150g ...................................................................................................................................................... R$ 18.00

Bolo Morango e Chocolate Branco no Pote
Massa de bolo de baunilha, creme de confeiteiro de chocolate branco inacreditavelmente vegano e morangos.
Adoçado com xylitol e eritritol.
150g ...................................................................................................................................................... R$ 18.00

Bolos de Pote
sem glúten ,sem le i te & vegano

sem glúten ,sem le i te & LowCarb

*No potinho de vidro! Mantemos eles congelados e por isso
estão sempre disponíveis para pedidos de quarta à domingo.

*No potinho de vidro! Como levam frutas frescas, estão
disponíveis para pedidos no sábado e domingo.

*As massas dos bolos veganos (sem ovos) são adoçadas com açúcar branco, pois
ficam mais leves



Brownies

Brownie chocolate 60% + brigadeiro de chocolate
Brownie tradicional com cobertura de brigadeiro de chocolate 60% cremoso e artesanal Lola Li
Pequeno 15cm (serve até 4 pessoas)................................................................... R$ 50.00
Grande 20cm (serve até 8 pessoas).................................................................... R$ 80.00

Blondie + brigadeiro branco
Blondie com cobertura de brigadeiro branco deliciosamente cremoso e artesanal Lola Li
Pequeno 15cm (serve até 4 pessoas)................................................................... R$ 55.00
Grande 20cm (serve até 8 pessoas)..................................................................... R$ 90.00

solicite
a versão

Brownie pizza
Brownie tradicional de chocolate 60%, com cobertura alternada de brigadeiro cremoso branco e
preto artesanal Lola Li. Leva morangos, uvas e marshmallows. O grande ainda leva flores
comestíveis.
Pequeno 15cm (serve até 4 pessoas).................................................................. R$ 70.00
Grande 20cm (serve até 8 pessoas)................................................................... R$ 120.00

Bolo-brownie
Bolo formado por três brownies e recheado com brigadeiro cremoso de chocolate 60%. Coberto
de brigadeiro cremoso e morangos.
Pequeno 15cm (serve até 8 pessoas).................................................................. R$ 160.00
Grande 20cm (serve até 16 pessoas).................................................................. R$ 250.00

solicite
a versão

solicite
a versão

sem glúten & sem le i te



Brownies
sem glúten ,sem le i te

sem açúcar & LowCarb

Brownie chocolate 70% + trufa cremosa LowCarb
Brownie de chocolate com cobertura de trufa cremosa artesanal Lola Li. Adoçado com xylitol e
eritritol. Leva farinha de amendoim e de castanha de caju.
Pequeno 15cm (serve até 4 pessoas)................................................................... R$ 65.00
Médio 20cm (serve até 8 pessoas)...................................................................... R$ 110.00

Brownie pizza LowCarb
Brownie de chocolate 70% zero açúcar, com cobertura trufa cremosa artesanal Lola Li. Leva
morangos, uvas e pistache. O grande ainda leva flores comestíveis. Adoçado com xylitol e eritritol
Pequeno 15cm (serve até 4 pessoas).................................................................. R$ 90.00
Grande 20cm (serve até 8 pessoas)................................................................... R$ 160.00

Bolo-brownie LowCarb
Brownie de chocolate 70% zero açúcar e recheado com trufa cremosa artesanal Lola Li. Coberto
de trufa cremosa e morangos.
Pequeno 15cm (serve até 8 pessoas)................................................................. R$ 200.00
Grande 20cm (serve até 16 pessoas)................................................................. R$ 320.00



Tortas

Banoffe
Massa de torta, doce de leite artesanal Lola Li, bananas e chantilly fake
Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 120.00

sem glúten , sem le i te
& veganas

Best-Seller!!!



Brigadeiro de chocolate 60%
Receita super exclusiva e especial Lola Li de brigadeiro de chocolate 60%. Pesa em média 17g a unidade.
6 unidades........................................................................................................................................ R$ 24.00
15 unidades...................................................................................................................................... R$ 54.00
50 unidades...................................................................................................................................... R$ 150.00 
200 unidades.................................................................................................................................... R$550.00

Brigadeiro de Avelã
Brigadeiro à base de avelã, passado na farofinha de avelã torrada. Pesa em média 17g a unidade.
6 unidades........................................................................................................................................ R$ 24.00
15 unidades...................................................................................................................................... R$ 54.00
50 unidades..................................................................................................................................... R$ 150.00
200 unidades................................................................................................................................... R$550.00

Coxinha de morango e brigadeiro
Morango envolto no brigadeiro de chocolate 60% Lola Li. Pesa em média 35g a unidade.
4 unidades........................................................................................................................................ R$ 24.00
6 unidades........................................................................................................................................ R$ 34.00
30 unidades..................................................................................................................................... R$ 165.00
50 unidades..................................................................................................................................... R$ 265.00

Docinhos
sem glúten ,sem le i te

& vegano



Beijinho **sugar free & LowCarb**
Famoso docinho de coco da Lola Li. Pesa em média 17g a unidade.
6 unidades........................................................................................................................................ R$ 30.00
15 unidades...................................................................................................................................... R$ 72.00
50 unidades..................................................................................................................................... R$ 225.00

Docinhos

Trufa **sugar free & low carb**
Receita do brigadeiro Lola Li, mas adoçado com xylitol e eritritol e passado no cacau 100%. Pesa em média 15g
unidade.
6 unidades....................................................................................................................................... R$ 30.00
15 unidades..................................................................................................................................... R$ 72.00
50 unidades.................................................................................................................................... R$ 225.00

Coxinha de morango e trufa **sugar free & low carb**
Morango envolto na trufa de chocolate 70% zero Lola Li. Pesa em média 35g a unidade.
4 unidades........................................................................................................................................ R$ 31.00
6 unidades........................................................................................................................................ R$ 44.00
Caixa 30 unidades.......................................................................................................................... R$ 214.00
Caixa 50 unidades.......................................................................................................................... R$ 344.00

sem glúten ,sem le i te , vegano ,
sem açúcar & lowcarb



Brigadeiro cremoso no pote
Brigadeiro para comer de colher 160g. Adoçado com açúcar demerara.
Unidade................................................................................................................................................ R$19.90

Beijinho cremoso
Beijinho para comer de colher 160g. Adoçado com açúcar demerara.
Unidade................................................................................................................................................ R$19.90

Doce de leite
Doce de leite de amêndoas 160g. Adoçado com açúcar demerara, de coco e mascavo.
Unidade................................................................................................................................................ R$24.90

Potinhos
sem glúten ,sem le i te

& vegano

Trufa cremosa
Trufa para comer de colher 160g. Adoçada com xylitol e eritritol.
Unidade............................................................................................................................................... R$ 24.90

sem glúten ,sem le i te , vegano ,
sem açúcar & lowcarb

Combo
Um brigadeiro de pote 160g, um beijinho de pote 160g, uma trufa de pote 160g e um doce de leite 160g.
..................................................................................................................................De R$89,60 por R$ 77.00

Me vê um de cada!Me vê um de cada!



PEDIDOS DEVEM SER
FEITOS COM 3 DIAS DE

ANTECEDÊNCIA
SOMENTE ATRAVÉS DO

WHATSAPP

CLIQUE NO ÍCONE ABAIXO PARA
FALAR COM A GENTE!

AGILIZE O ATENDIMENTO, JÁ
ENVIANDO:

NOME E SOBRENOME, TELEFONE
EMAIL, SEU PEDIDO E DATA

ENCOMENDAS
DE QUARTA À DOMINGO

http://www.pinterest.com/lolalidoceria
http://www.facebook.com/lolalidoceria
http://www.lolalidoceria.com.br/
http://www.instagram.com/lolalidoceria
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541997817137
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541997817137

