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.

ENCOMENDAS DE QUARTA À DOMINGO

Sobre Entregas
São cobradas à parte e agendadas no ato do
pedido,

com

pelo

menos

3

dias

úteis

de

antecedência.
Somos parceiras da Única Entregas, uma empresa
formada por mulheres e especializadas em entrega
de confeitaria. Tomando todos os cuidados
cabíveis em relação à velocidade, temperatura e
estrutura do carro.
Não nos responsabilizamos por danos causados no
transporte por terceiros contratados pelo cliente
(Über, Rappi, Loggi, etc)

ENCOMENDAS DE QUARTA À DOMINGO

PEDIDOS DEVEM SER
FEITOS COM 3 DIAS
ÚTEIS DE
ANTECEDÊNCIA
SOMENTE ATRAVÉS DO
WHATSAPP
41 99781 7137
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

Bolos

PEQUENO - serve 8 a 10 pessoas
MÉDIO - serve 15 pessoas
GRANDE - serve pelo menos 20 pessoas

Bolo Chocolatudo

Pão de ló de chocolate, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate. Coberto com chantilly
fake de chocolate.

PEQUENO

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

130.00
130.00
180.00

MÉDIO

160.00
160.00
225.00

GRANDE
200.00
200.00
280.00

Bolo Três Leites

Pão de ló de baunilha, recheado com creme de confeiteiro ao leite de coco de chocolate branco e doce de leite
artesanal Lola Li. Coberto de chantilly fake e doce de leite.

PEQUENO
Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................

130.00
130.00

MÉDIO
160.00
160.00

GRANDE
200.00
200.00

Bolo Sensação

Pão de ló de chocolate, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate e morangos. Coberto
com chantilly fake de chocolate.

PEQUENO
Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

175.00
175.00
215.00

MÉDIO
220.00
220.00
270.00

GRANDE
290.00
290.00
335.00

Bolo Morango e Suspiro

Pão de ló de baunilha, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de chocolate branco, suspiros e
morangos. Coberto com chantilly fake.

PEQUENO

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb (sem suspiro)

175.00
200.00
215.00

MÉDIO

220.00
250.00
270.00

GRANDE
290.00
335.00
335.00

Bolo Pistache e Frutas Vermelhas

Pão de ló de baunilha, recheado com um delicioso creme de confeiteiro de leite de pistache e chocolate branco
e geleia de frutas vermelhas. Coberto com chantilly fake.

PEQUENO
Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

175.00
175.00
215.00

MÉDIO
220.00
220.00
270.00

GRANDE
290.00
290.00
335.00

Sobre os
Bolos
TODOS os produtos, sem exceção, são 100% sem glúten e sem
leite.
Os bolos entitulados "Sem glúten e Sem leite", no cardápio, são
adoçados com açúcar demerara.

Os bolos sem ovos (veganos), podem conter traços de ovos, não
sendo assim, recomendados para alérgicos à ovos.
Os bolos sem ovos (veganos) são adoçados com açúcar branco,
pois entendemos que nessa receita, o resultado é uma massa
mais aerada e fofa.

Os bolos sem açúcar, são adoçados com eritritol, xylitol e
maltitol. Eles também são lowcarb pois levam farinhas de baixo
índice glicêmico, como amêndoas, amendoim e castanha de
caju.

Opcionais
Decorativos
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

Opcionais
Decorativos
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

Opcionais
Decorativos
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

Brownies
PEQUENO - serve 3 a 4 pessoas
GRANDE - serve de 8 a 10 pessoas

Brownie + brigadeiro

Brownie de chocolate, coberto com o nosso delicioso brigadeiro de chocolate artesanal.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

PEQUENO
50.00
50.00
65.00

GRANDE
80.00
80.00
110.00

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.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

PEQUENO
70.00
70.00
90.00

GRANDE
120.00
120.00
160.00

Bolo Brownie

Bolo formado por três brownies e recheado com brigadeiro cremoso de chocolate 60%. Coberto de brigadeiro
cremoso e morangos.

Sem glúten e leite .....................................................
Sem glúten, leite e ovos (vegan) ............................
Sem glúten, leite, açúcar e LowCarb ...................

PEQUENO
160.00
160.00
200.00

GRANDE
250.00
250.00
320.00

Sobre os
Brownies
TODOS os produtos, sem exceção, são 100% sem glúten e sem
leite.
Os brownies entitulados "Sem glúten e Sem leite" e os
"Veganos", no cardápio, são adoçados com açúcar demerara.

Os brownies sem ovos (veganos), podem conter traços de ovos,
não sendo assim, recomendados para alérgicos à ovos.

Os brownies sem açúcar, são adoçados com eritritol, xylitol e
maltitol. Eles também são lowcarb pois levam farinhas de baixo
índice glicêmico, como amêndoas, amendoim e castanha de
caju.

Tortas
Banoffe Vegana

Massa de torta, doce de leite artesanal Lola Li, bananas e chantilly fake. Adoçada com açúcar
demerara.

Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 120.00

S'mores Vegana

Brownie, brigadeiro cremoso de chocolate 60% artesanal Lola Li, pedaços de biscoito e
marshmallow vegano. Adoçada com açúcar demerara.

Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 135.00

PIEstache Lowcarb

Brownie de chocolate, geleia de frutas vermelhas, brigadeiro cremoso de pistache. Adoçada com
xylitol, eritritol e maltitol.

Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 160.00

Dolce Bacio Vegano

Blondie de chocolate branco, doce de leite artesanal de amêndoas e beijinho cremoso brullé.
Adoçada com açúcar demerara.

Grande 20cm (serve 8-10 pessoas).................................................................... R$ 135.00

Docinhos
sem glúten,sem leite
& veganos

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 leite, veganos,
sem açúcar & lowcarb

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

BrigadeiLow **sugar free & low carb**

Receita do brigadeiro Lola Li, mas adoçado com xylitol e eritritol e passado no granulado. Pesa em média 17g a
unidade.

6 unidades....................................................................................................................................... R$ 30.00
15 unidades..................................................................................................................................... R$ 72.00
50 unidades.................................................................................................................................... R$ 225.00

Coxinha de morango e brigadeiLow **sugar free & low carb**
Morango envolto no brigadeilow Lola Li e passado no granulado. 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

Potinhos

sem glúten,sem leite
& veganos

Brigadeiro cremoso no pote

Brigadeiro 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

sem glúten,sem leite, vegano,
sem açúcar & lowcarb
BrigadeiLow cremoso no pote

A receita de brigadeiro da Lola Li, com chocolate 70% zero e adoçado com xylitol e eritritol. Para comer de
colher 160g.

Unidade............................................................................................................................................... R$ 24.90

Beijinho cremoso no pote

Docinho de coco da Lola Li, adoçado com xylitol e eritritol. Para comer de colher 160g.

Unidade............................................................................................................................................... R$ 24.90

Combo

Um brigadeiro de pote 160g, um beijinho de pote 160g e um doce de leite 160g.

..................................................................................................................................De R$69,70 por R$ 62.00

Combo LowCarb

Um brigadeiLow de pote 160g e um beijinho de pote 160g.

..................................................................................................................................De R$49.80 por R$ 45.00

PEDIDOS DEVEM SER
FEITOS COM 3 DIAS ÚTEIS
DE ANTECEDÊNCIA
SOMENTE ATRAVÉS DO
WHATSAPP
41 99781 7137

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

