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{ Cupcakes } 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Escolha sua massa 
 
 

 Amanteigada de baunilha  
 Chocolate 
 Cenoura  
 Red Velvet  
 Limão 
 Laranja 

 
Escolha seu recheio 

 
 Brigadeiro de chocolate 
 Brigadeiro ou mousse de ninho 
 Doce de côco  
 Quatro leites 
 Bicho de pé 
 Doce de leite 

 
Escolha sua cobertura 

 
 Chantininho (branco ou colorido) 
 Brigadeiro chocolate 
 Creme de moça 

 

 Quantidade mínima: 20 unidades iguais 
 Para detalhes em pasta americana, será cobrado 

adicional à parte. 

 

 Baby Cupcake 
 Cupcakes simples 
 Cupcakes recheados 
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Doces 
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{ Docinhos } 
 

Mínimo: 50 de cada sabor – 17gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Docinhos tradicionais  

 Brigadeiro de chocolate  
 Brigadeiro creme de moça  
 Brigadeiro de ninho  
 Beijinho de côco  
 Bicho de pé   
 Brigadeiro de doce de leite 

 
 
 

Docinhos especiais  
 Brigadeiro de Oreo  
 Brigadeiro de Nutella  
 Brigadeiro de Ninho com Nutella  
 Brigadeiro de Ovomaltine  
 Brigadeiro de crème brulèe  
 Brigadeiro de paçoquinha  
 Brigadeiro de limão siciliano  
 Brigadeiro de Passatempo  
 Brigadeiro de Sucrilhos 
 Brigadeiro Sonho de Valsa 

 

   Docinhos Gourmet  
    Feitos com chocolate nobre e cobertos com confeitos de chocolate 

 
 Brigadeiro ao leite 
 Brigadeiro meio amargo 
 Brigadeiro branco 
 Brigadeiro de pistache 
 Brigadeiro de nozes 
 Brigadeiro de churros 

 

   Docinhos Belga Callebaut  
   Feitos e cobertos com chocolate belga e confeitos de chocolate Callebaut. 

 
 Brigadeiro ao leite 
 Brigadeiro meio amargo 
 Brigadeiro 100% cacau 
 Brigadeiro chocolate branco 
 Brigadeiro de caramelo 
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{ Doces } 
 

 
Por favor entre em contato para: 
 Decorados em scrap: adesivos, topos e tags 
 Forminhas ou embalagens especiais 
 Detalhes em pasta americana 

 

Pão de Mel (mínimo: 10 unidades)  
Pão de mel recheado com doce de leite ou brigadeiro e coberto com 
chocolate. 
* para projetos especiais e/ou pasta americana será calculado valor com 
base nos detalhes 
 
 
Bombom de Oreo (mínimo: 10 unidades)  
Delicioso biscoito oreo com brigadeiro de ninho ou de nutella e coberto 
com chocolate. 
 
 
Bombom Bolo de Cenoura (mínimo: 10 unidades)  
Bolo de cenoura suculento com brigadeiro coberto com chocolate. 
 
 
Cake Pop (mínimo: 20 unidades)  
Bolinho redondo no palito coberto com chocolate ao leite ou branco. 
Sabores: baunilha, chocolate, red velvet, cenoura, iogurte, limão 
 

Brownie de Festa (mínimo: 20 unidades)  
Deliciosos quadradinhos de brownie decorados com brigadeiro ou doce de 
leite. 
 
 
Bolo no Palito (mínimo: 05 unidades)  
Bolo no Palito coberto com chocolate e decorado com pasta americana. 
 
 
Pirulito de Chocolate (mínimo: 05 unidades)  
Pirulito de chocolate nobre coberto com chocolate e decorado com pasta 
americana 
* para projetos especiais será calculado valor com base nos detalhes 
 
 

Bombons de Chocolate (mínimo: 20 unidades/sabor)  
Bombons de chocolate ao leite, branco ou meio amargo 
Recheios: Chocolate ao leite, chocolate branco, ninho, Oreo cremoso, 
Côco,  Nutella, paçoquinha, limão e maracujá 
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Detalhes Adicionais 
 

 Produtos fora do Cardápio: caso necessite de algum item que não conste nesse cardápio, por favor, entre em contato.  
 Doces decorados: caso você tenha alguma foto de modelo pode nos enviar, nos inspiraremos nele (não fazemos cópia).  
 Entrada: encomendas serão confirmadas após sinal de 50% em dinheiro ou depósito bancário e o restante do pagamento na 

entrega dos produtos  
 Forma de Pagamento: dinheiro à vista, depósito bancário antes da retirada, débito ou crédito (1x a partir de R$ 150,00). 
 Entrega: Os produtos deverão ser retirados no bairro de Rudge Ramos – São Bernardo do Campo.  

Taxa de entrega para: 
 Região do ABC a partir de R$ 12,00 
 Bairros centrais de São Paulo a partir de R$ 25,00  

 Sazonalidade: alguns sabores estão sujeitos à indisponibilidade e serão informados no ato da encomenda. 

 
 

 Contato  

Para maiores informações entre em contato através de:  
WhatsApp: 11-9 9369-1991  
Email: contato@mimisbakery.com.br  
Site: www.mimisbakery.com.br  
Facebook: www.facebook.com/mimisbakerybr  
Instagram: @mimisbakery 
No Facebook e Instagram estão todas as fotos de nossos modelos e sempre atualizamos com novidades. 


