
Catálogo de Doces



Docinhos Enrolados 

Enrolado Tradicional 
R$2.50 cada 

Beijinho

Bicho de pé

Brigadeiro de cafezinho

Brigadeiro tradicional

Brigadeiro branco

Brigadeiro de leite Ninho

Brigadeiro de limão

Brigadeiro de Ovomaltine

Brigadeiro de doce de leite com coco

Enrolado Especial
R$3.50 cada 

Brigadeiro de After Eight (menta)

Brigadeiro de Cookies

Brigadeiro de churros

Brigadeiro de Leite Ninho com Nutella

Brigadeiro de paçoca

Brigadeiro de nozes

Brigadeiro de pistache

Surpresinha de uva verde

Crespinho de doce de leite

Mínimo 10 unidades por sabor - Validade 4 dias. 

Em forminhas de 4 pétalas branca. Para demais forminhas consultar.



Bombons e Trufas  

Bombom Tradicional
R$3.50 cada 

Trufa de chocolate

Trufa de maracujá

Trufa de limão

Trufa de chocolate branco

Trufa After Eight (menta) 

Bombom cerejinha no brigadeiro branco 

Bombom cafezinho com limão Siciliano 

Bombom de Nutella

Bombom de brigadeiro 

Conchinha de Ninho - chocolate branco 

Bombom Especial
R$4.50 cada 

Casadinho de Damasco 

Bombom de nozes

Bombom de pistache

Bombom surpresinha de uva  

Camafeu – banhado no fondant

Bombom de Morango R$6,50 cada 

Mínimo 10 unidades por sabor - Validade 8 dias 

Banhados com chocolate ao leite

Em forminhas de 4 pétalas branca. Para demais forminhas consultar.



Docinhos em Copinhos

Copinhos, casquinhas e caixinhas  
R$4.50 cada 

Copinho ao leite: 

Copinho de Nutella

Casquinha de paçoca com doce de leite

Caixinha de cereja 

Caixinha de limão 

Copinho branco: 

Copinho de cheesecake de blueberry

Copinho de cheesecake de morango 

Copinho de maracujá 

Mínimo 10 unidades por sabor – Validade 4 dias

Em forminhas de 4 pétalas branca. Para demais forminhas consultar



Decorações Docinhos

Uma letra ou numero................................................................................R$1 

Uma letra ou numero sobre circulo......................................................R$2

Impressão em papel de arroz (min. 30).….……..............…....…....…....R$3

Decorações em 2D..............................………................…...........................R$5 

Rostinhos Personagens 2D........................…….................…….......……….R$7

3D sob consulta……….................………..................................a partir de R$7  

Adicione o valor da decoração ao docinho escolhido! 

Sem decoração......................................................................................R$7.00

*Para decorados adicionar valor da decoração de docinhos a cima 

* Para cobertura colorida adicionar R$1/un. Mínimo 10 por cor.

Sabores: chocolate com brigadeiro ou baunilha com doce de leite 

cobertura chocolate branco ou ao leite

Mínimo 10 unidades  – Validade 8 dias 

Cake pops



Pirulitos 

Sem decoração......................................................................................R$6.00 

Uma letra ou número..........................................................................R$7.50

Papel de arroz (min. 12).…………………………………..…………………...R$13.00

Decorados...................................................………………........................R$14.00

Rostinhos Personagens………………………………………………..……....R$18.00

Chocolate ao leite ou branco embalados no saquinho de celofane. 

Mínimo 5 unidades - Validade 20 dias – aprox. 50g

Sem decoração......................................................................................R$9.50 

Uma letra ou numero..........................................................................R$11.00

Papel de arroz (min. 12).…………………………….…….…………………...R$14.00

Decorados…………………………………………………………........................R$15.00

Rostinhos Personagens……………………………………..………………....R$19.00

Recheios: doce de leite, brigadeiro, Leite Ninho ou Ovomaltine 

Cobertura: chocolate branco ou ao leite

Para coloridos adicionar R$1 por doce

Mínimo 5 unidades por sabor – Validade 10 dias - aprox.110g 

Chocolé



Choco-chip Cookies

Simples…..................................................................................................R$8.00 

Com confeitos coloridos ou m&ms…………………….………………...R$8.50

3 cookies embalados no saquinho de celofane. 

Mínimo 10 unidades - Validade 10 dias 

Sem decoração......................................................................................R$8.00 

Uma letra ou número.........................................................................R$9.50

Papel de arroz (min. 12).…………………………………..…………….........R$14.00

Decorados...................................................………………........................R$15.00

Rostinhos Personagens………………………………………………..……....R$19.00

Recheios: doce de leite, brigadeiro, Leite Ninho ou Ovomaltine. 

Mínimo 5 unidades por sabor – Validade 15 dias – aprox. 90g

Pão de Mel



Cupcakes

Sem decoração (twist de buttercream ou brigadeiro)...............R$8.00

Decorados com Pasta americana 

Uma letra ou número..........................................................................R$9.50

Papel de arroz (min. 12).…………………………………..…………………...R$14.00

Decorados...................................................………………........................R$15.00

Rostinhos Personagens………………………………………………..……....R$19.00

Mínimo 6 unidades por sabor - Validade 4 dias – aprox. 90g

Massas
Baunilha ou chocolate

Brigadeiro tradicional 

Brigadeiro branco 

Doce de leite 

Beijinho 

Bicho de pé 

Brigadeiro de cafezinho

Brigadeiro de churros 

Brigadeiro de Oreo 

Brigadeiro de leite Ninho 

Recheios

Leite Ninho com Nutella 

Brigadeiro de nozes 

Brigadeiro de pistache

Brigadeiro de limão 

Brigadeiro de Ovomaltine

Brigadeiro de paçoca

Buttercream de baunilha 

Buttercream de chocolate 

Buttercream Cookies n Cream 



Embalagens e Degustações

Embalagens para Presente 

Cupcakes
Caixa para 1....................................................................................R$4.00 cada

Caixa para 2...................................................................................R$5.00 cada

Caixa para 4...................................................................................R$6.00 cada

Caixa para 6...................................................................................R$8.00 cada

Degustação 

Docinhos
Caixa com 16 docinhos a partir de 2 unidades por sabor............R$75 

Bolos e Cupcakes
Caixa com 6 cupcakes com até 2 sabores de massa e 6 recheios 

que vão em twist em cima do bolinho..............................................R$60 

Pão de mel e Pirulitos 
Valor por unidade sem decoração a partir de 2 unidades por sabor 



FORMA DE PAGAMENTO

* Aceitamos transferências em conta, depósitos, dinheiro, picpay e pagamento no boleto. 

Não aceitamos cheques ou cartões. 

* Os pedidos somente serão confirmados após o pagamento de 50% min. 5 dias uteis antes 

da entrega. A produção somente será iniciada com a confirmação do pagamento dos 50%. 

* Pedidos de urgência; pendente da possibilidade de ser realizado, será cobrada uma taxa 

adicional de 20%. 

Nenhum produto sai do ateliê sem o comprovante do pagamento total quitado, 

mesmo com horário marcado de entrega.

DADOS BANCÁRIOS:  

Banco Inter                                                  Banco Itaú                                    Picpay

Ag.: 0001                                                     Ag: 0866                                      @louiseprezzi

C/C: 34.26.963-0                                         C/C: 61010-8 

CNPJ: 18.621.403/0001-13                           CNPJ: 18.621.403/0001-13 

Nome: Louise Marie Tormes Prezzi             Nome: Lulu Cakes Louise 

ENTREGAS

* Frete NÃO incluso. 

* Os pedidos podem ser retirados no ateliê pessoalmente ou de Uber. Pedimos que o cliente 

solicite o Uber e informamos os cuidados ao motorista. O cliente deve acompanhar pelo 

aplicativo e encontrá-lo na entrada do local de entrega. 

* Também oferecemos um serviço terceirizado de entrega segura. Consulte valores. 

* Bolos que precisam ser montados no local (como por exemplo de casamento) entregamos 

em até 15km do ateliê que fica na Rua Diogo Pereira 1 - Super Quadra Morumbi. Consulte 

valores. 

* Não recomendamos retiradas de moto.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ATELIÊ

* Segunda a Sexta das 9 as 18hs - Entregas ou retiradas no horário comercial. 

Excepcionalmente podemos fazer entregas no sábado ou domingo sendo necessário um 

pré-acordo. 

* Solicitamos confirmação de horário de retirada ou entrega.


