
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - BRIGADEIRO BRANCO C/ MORANGO: 
Massa branca c/ recheio de brigadeiro branco 
c/ pedaço de morango nas duas camadas. 

R$37,00 o Kg. 

 

 

3 - BRIGADEIRO C/ MORANGO:               
Massa de chocolate c/ brigadeiro de chocolate 
c/ pedaço de morango nas duas camadas. 

R$37,00 o kg. 

 

1 - BRIGADEIRO TRADICIONAL:                 

Massa de chocolate c/ duas camadas de recheio de 

brigadeiro ao leite. R$37,00 o kg. 

 

2 - BRIGADEIRO AO LEITE E BRANCO: 
Massa branca c/ uma camada de brigadeiro 
branco e outra camada c/ brigadeiro ao leite. 

R$37,00 o kg. 

 

7 – TRUFA C/ ALPINO:                               
Massa de chocolate c/ uma camada de Trufa e a 

outra camada c/ Mousse de Alpino. R$ 37,00 o kg. 

 

5 - BRIGADEIRO TRAD. C/ PRESTIGIO:  
Massa de chocolate c/ uma camada de 
Brigadeiro e outra camada de Prestigio. 

R$37,00 o kg. 
 

6 - DOCE DE LEITE C/ ABACAXI:                
Massa branca c/ recheios de doce de leite c/ 

pedaços abacaxi R$40,00 o kg. 

 

11 - BABA DE MOÇA C/ BRIGAD.AO LEITE: 
Massa de chocolate c/ uma camada de baba de 
moça e outra camada de brigadeiro ao leite. 

R$37,00 o kg. 

 

10 - BABA DE MOÇA C/ COCADA:         
Massa branca c/ uma camada de baba de moça 
e outra camada c/ cocada.                        

R$37,00 o kg. 

 

8 – BRIG. BRANCO C/ MORANGO E SENSAÇÃO  
Massa branca c/ brigadeiro c/ morango nas duas 

camadas. R$37,00 o kg. 
 

9 - NINHO C/ TRUFA:                                
Massa de chocolate c/ uma camada de mousse 
de leite ninho e outra camada c/ trufa ao leite. 

R$37,00 o kg. 

 

14 – ALPINO BRANCO:                                                
Massa branca c/ duas camadas de mousse de 

Alpino. R$37,00 o kg. 

 

12 - BABA DE MOÇA C/ DOCE DE LEITE C/ NOZES: 

Massa branca c/ uma camada de baba de moça 
e outra camada c/ doce de leite c/ nozes. 

R$40,00 o kg. 

 

13 - ABACAXI C/ COCO:                       
Massa branca c/ recheio de cocada c/ abacaxi. 

R$37,00 o kg.  
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20 - DOCE DE LEITE C/ AMEIXA:                

Massa branca c/ recheios de doce de leite c/ 

pedaços de ameixa. R$45,00 o kg. 

 

19 - TRUFADO BRANCO C/ MORANGO: 

Massa branca c/ trufa branca c/ pedaços de 

morango. R$40,00 o kg. 

 

17 - SONHO DE VALSA C/ CREME:             
Massa branca c/ recheios de creme gelado c/ 
pedaços de bombom sonho de valsa.             

R$37,00 o kg. 

 

18 - TRUFADO AO LEITE C/ MORANGO: 

Massa de Chocolate c/ trufa ao leite c/ pedaços 

de morango. R$37,00 o kg. 

 

23 - TRUF. DE LIMÃO C/ TRUFA AO LEITE: 
Massa de chocolate c/ uma camada de trufa de 
limão siciliano e outra camada c/ trufa ao leite. 

R$37,00 o kg. 

 

21-TRUF.DE MARACUJÁ C/TRUF. AO LEITE: 
Massa de chocolate c/ uma camada de trufa de 
maracujá e outra camada c/ trufa ao leite. 

R$37,00 o kg. 

 

22 - PAÇOQUITA C/ CREME:                    

Massa de chocolate c/ recheio de creme gelado 

c/ Paçoquita. R$37,00 o kg. 

 

29 – NINHO MASSA DE CHOCOLATE:                                                  

Massa de chocolate c/ recheio de mousse de 

leite ninho. R$37,00 o kg. 

 

28 - SUFLAIR C/ NINHO:                         
Massa de chocolate c/ uma camada de mousse 
de Suflair e outra camada c/ mousse de Ninho 

.R$37,00 o kg. 

 

26 - GALAK:                                                

Massa branca c/ recheio de mousse de Galak. 

R$37,00 o kg. 

 

27 - GALAK C/ SUFLAIR:                             
Massa de chocolate c/ uma camada de mousse 
de Galak e outra camada c/ mousse de Suflair. 

R$37,00 o kg. 

 

32 – NINHO MASSA BRANCA:                                                  

Massa branca c/ recheio de mousse de leite 

ninho. R$37,00 o kg. 

 

30 - DANONE C/ SUFLAIR:                        
Massa de chocolate c/ uma camada de mousse 
de Danone e outra camada c/ mousse de 

Suflair. R$37,00 o kg. 

 

31 - FLORESTA NEGRA:                             
Massa de chocolate c/ recheios de Chantilly ao 
leite condensado c/ pedaços de Cereja e 

pedaços de chocolate R$37,00 o kg. 

 

15 - TRUFADO AO LEITE:                         

Massa de chocolate c/ duas camadas de trufa 

ao leite. R$37,00 o Kg      

 

16 - TRUFADO BRANCO C/ AO LEITE:   
Massa de chocolate c/ uma camada de trufa 
branca e outra camada de trufa ao leite.           

R$37,00 o kg. 

 

24 - SUFLAIR:                                                  

Massa de chocolate c/ mousse de Suflair.         

R$37,00 o kg. 

 

25 - CHIFFON:                                                

Massa de chocolate c/ recheio de trufa c/ 

mousse de Suflair. R$37,00 o kg.  

 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 - FRUTAS:                                                 

Massa Massa branca c/ recheio de Creme 

Gelado e Frutas. R$38,00 o kg. 

 

37 – NOZES C/ DOCE DE LEITE E CREME: 
Massa branca c/ uma camada de doce de leite 
c/ nozes e outra camada c/ creme gelado c/ 

pedaços de nozes. R$40,00 o kg. 

 

35 - CROCANTE DE AMENDOIN:            
Massa Massa branca c/ uma camada de creme 
gelado e outra camada de Doce de Leite c/ 

crocante de Amendoim. R$40,00 o kg. 

 

36 – NOZES C/ CREME:                              

Massa branca c/ recheio de creme gelado c/ 

pedaços de Nozes. R$37,00 o kg. 

 

41 - TRUFADO DE MENTA C/ CAFÉ:       
Massa de chocolate c/ uma camada de trufa de 
menta e ou camada c/ trufa de café.          

R$49,00 o kg 

 

39 - TRUFADO DE DAMASCO:                   

Massa branca c/ recheio de trufa branca c/ 

pedaços e geleia de Damasco. R$52,00 o kg. 

 

40 - PISTACHE:                                          

Massa Massa branca c/ uma camada de 

brigadeiro de Pistache e outra de trufa. 

R$69,00 o kg. 

44 - FRUTAS VERMELHAS:                          
Massa branca ou de chocolate c/ uma camada 
de recheio de trufa de frutas vermelha e outra 

camada de brigadeiro branco. R$49,99 o Kg. 

 

45 - PROFITEROLES:                                       
Massa branca c/ duas camadas de recheio de 
creme gelado c/ carolinas recheadas.          

R$49,99 o kg. 

 

33 - OLHO DE SOGRA:                                 

Massa branca c/ recheio de Beijinho c/ pedaços 

de Ameixa. R$37,00 o kg. 

 

34 - AMÊNDOAS:                                             
Massa branca c/ uma camada de recheio de 
trufa de amêndoas e outra camada de 

brigadeiro de amêndoas. R$49,99 o kg. 

 

42 - CHAMPANHE COM MORANGO:   
Massa branca ou de chocolate c/ recheio de 
trufa de champanhe da callebaut c/ pedaços de 

morango. R$59,99 o kg. 

 

43 - LA CHARLOTE:                                      
Massa branca ou de chocolate c/uma camada 
de massa folhada c/ recheio de creme gelado. 

R$59,00 o kg. 

 

 Para maiores informações. 

Tel: (15) 3247 – 4656 

99725-8535                          

99614-5888     

atendimento@dolcesorelle.com.br 

AV. Octávio augusto Rangel, 960                                
Rio acima – Votorantim. 

 www.dolcesorelle.com.br 

 

 

mailto:atendimento@dolcesorelle.com.br
http://www.dolcesorelle.com.br/


          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLOS ESPECIAIS 

65 – BOLO KITKAT:                                              

Massa de chocolate ou Massa Branca c/ três 

camadas de Recheio decoração c/ KitKat e MMS      

R$63,00 o kg. 

66 - BOLO KINDER BUENO/BOLO KINDER BUENO 

WHITE:                                                                          

Massa de chocolate ou branca 4 camadas trufado 

Ferreiro Roche. Mousse de choc.branco ou ao leite  

R$69,00 O Kg. 

67 - NAKED CAKE DE FRUTAS VERMELHA:         

Massa de chocolate ou branca R$65,00 o Kg. 

68 - NAKED CAKE DE MARACUJÁ:                         

Massa de chocolate ou branca R$49,99 o kg. 

69 – NAKED CAKE DE MORANGO:                           

Massa de chocolate ou branca R$49,99 o kg. 

 

BOLOS DIET 

MASSA BRANCA OU DE CHOCOLATE 100% DIET. 

TRUFADO AO LEITE (NESTLÉ) R$69,99 

MOUSSE DE CHOCOLATE R$55,00 

MOUSSE DE DAMASCO R$55,00 

TRUFADO DE  DAMASCO R$69,99 

MOUSSE DE MARACUJÁ R$55,00 

TRUFADO DE MARACUJÁ R$69,99 

MOUSSE DE AMORA R$55,00 

TRUFADO DE AMORA R$69,99 

 

 Para maiores informações. 

Tel: (15) 3247 – 4656 

99725-8535                          

99614-5888     

 

 

www.dolcesorelle.com.br 

 

 

http://www.dolcesorelle.com.br/

