Validade de 17 dias à temperatura ambiente

PETIT FOUR

COOKIE COLLECTION

47 unidades (30x30x9 cm)
Mousse de iogurte com calda de frutas vermelhas, Mousse de maracujá,
Choco Fraise, Salada de Frutas, Tricolori, Choux Cream e Tor�nha de chocolate e matchá

500 g (20x20x7 cm)
700 g (25x25x7 cm)
1,2 kg (30x30x7 cm)

PETIT SUPREME

COOKIE PASSION

250 g (12x12x12 cm)
500 g (15x15x15 cm)
750 g (17x17x17 cm)
1.2kg (20x20x20 cm)

500 g (20x20x7 cm)
700 g (25x25x7 cm)
1,2 kg (30x30x7 cm)

DELUXE
300 g ( 8x22x7 cm)
600 g (16x22x7 cm)

Nossos produtos são feitos artesanalmente e sob encomenda, por isso
pedimos antecedência mínima de 48 a 72 h para todos os pedidos.
As cores das caixas e fitas estarão sujeitas a alterações conforme a disponibilidade.

COOKIE SEASON
350 g (17x17x7 cm)

Através de cursos de especialização feitos no Japão, França e EUA e muita
pesquisa e dedicação, há 25 anos preparamos nossos bolos e cookies
artesanalmente, sempre com os melhores ingredientes e o teor de
açúcar reduzido, proporcionando leveza e um sabor especial.
Estamos localizados na Vila Mariana, São Paulo para a re�rada dos produtos.
Segunda a sexta-feira das 7 às 15:30 h, sábados das 7 às 14 h.
Fechamos aos domingos e feriados.

www.doucedelice.com
Conheça nossa linha completa em www.doucedelice.com
Encomendas: (11) 5575-7812 ou soraya@doucedelice.com

by Soraya Akiama Kashihara

11 5575-7812 ou 11 97079-2904

ESSEN

VIENNE

SEINE

Bolo branco, custard cream,
chantilly e frutas frescas

Bolo de matchá, mousse de matchá, mousse de
baunilha e mousse de chocolate meio amargo

Bolo de matchá, mousse de matchá, custard
cream, chantilly e morangos frescos

LISLE
Bolo de chocolate, bolo branco, mousse
de chocolate amargo e frutas

HAIA

PROVENCE

VALENCE

Bolo branco, custard cream, chantilly
e morangos frescos

Bolo de chocolate, mousse de chocolate amargo,
creme de chocolate amargo e crocante de chocolate
com avelãs

Bolo de chocolate, bolo de chocolate classic, mousse
de chocolate 70% cacau, mousse de chocolate ao
leite e crocante de chocolate com avelãs

SAVOIE *

HALLE *

ATENAS

Torta à base de amêndoas e combinação de três
ganaches: chocolate meio amargo, amargo e ao leite

Bolo de chocolate classic, cremoso de
maracujá e mousse de manga

Bolo branco e bolo de chocolate, creme de coco,
mousse de maracujá e cremoso de maracujá

* Tamanho único disponível: �15 cm

Todos os bolos deste catálogo são de �15 cm

FRUITS DELICE
Bolo branco, custard cream, chantilly
e frutas frescas da estação

Os bolos e Petit Fours devem ser mantidos sob refrigeração

