mundodoscupcakes

TABELA DE PREÇOS

Validade Tabela

Pedidos deverão ser enviados por e-mail: atendimento@omundodoscupcakes.com
Contato: Daisy Matos Horário: 13 às 19h Telefone: (21) 2645-7248 / 99604-2801
PRODUTO

DESCRIÇÃO

Dezembro/14

UNIDADE

A PARTIR 30 UNIDS

Mini Cupcake simples

Massa, recheio e cobertura tipo espiral de sorvete. Decoração com granulados diversos

R$ 2,20

R$ 1,70

Mini Cupcake Temático

Massa, recheio e cobertura tipo espiral de sorvete + aplique no tema
Ou todo em pasta americana. Decoração em pasta americana

R$ 2,70

R$ 2,50

Cupcake Grande Simples

Massa, recheio e cobertura tipo espiral de sorvete. Decoração com granulados diversos

R$ 4,70

R$ 4,00

Cupcake Grande Temático

Massa, recheio e cobertura tipo espiral de sorvete + aplique no tema
Ou todo em pasta americana. Decoração em pasta americana

R$ 6,00

R$ 5,00

Pirulito Chocolate Simples

Decoração com riscos de chocolate. Embalado celofane + fitilho

R$ 1,80

R$ 1,30

Pirulito Chocolate Temático

Decoração em pasta americana. Embalado celofane + fitilho

R$ 3,50

R$ 3,00

Cakepop Simples

Bolo prensado com doce de leite e amendoim, banhado no chocolate.
Decoração com riscos de chocolate ou granulados. Embalados celofane e fitilho.

R$ 2,20

R$ 2,00

Cakepop Temático

Bolo prensado com doce de leite e amendoim, banhado no chocolate. Detalhes do
Tema em pasta americana. Embalados celofane e fitilho

R$ 3,50

preço único

Bombom Simples

Recheado, decoraco com riscos de chocolate. Acompanha forminha 4 abas

R$ 1,70

R$ 1,30

Bombom Temático

Recheado, decorado com pasta americana, modelagens planas. Acompanha forminha.

R$ 2,20

R$ 2,00

Copinho de Chocolate

Vazio, sem recheio e sem forminhas. Ideal para uso de Brigadeiro a Jato.

R$ 0,70

preço único

Copinho Chocolate Simples

Recheado, acompanha forminha 4 abas. Decoração c/ granulados. Acomp. Forminha.

R$ 1,30

preço único

Copinho Chocolate Tema

Recheado, decorado com pasta americana. Acompanha forminha 4 abas.

R$ 2,00

R$ 1,70

Chocomaçã Simples

Maçã banhada com chocolate, decoração riscos choco ou granulados. Embalados celofane e fitilho

R$ 3,00

R$ 2,50

Chocomaçã Temática

Maçã banhada chocolate, decorada com pasta americana

R$ 4,00

R$ 3,50

Obs.:

Chocolate colorido acrescentar R$ 0,30 por unidade
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Rocambole Pequeno

recheado, embalado celofane transparente e fita cetim nas laterais ou com faixa de TNT
E fita cetim no meio. Medida aproximada 5cm

R$ 4,00

R$ 3,30

Mini Rocambole

recheado, embalado saquinho de celofane e fita cetim. Versão micro com medida aprox 2,5 cm

R$ 2,50

R$ 2,00

Chocopizzas

Chocolate fomato fatia de pizza, detalhes em pasta americana. Embalado saquinho celofane e fitilho

R$ 3,00

preço único

Chocomilhos

Bombom recheado em formato milho, detalhe palha em pasta americana. Acompanha forminha 4 abas

R$ 2,50

preço único

Colher Chocolate

Avulsas, com risquinhos de chocolate

R$ 1,00

preço único

Pirulito Marshmallow

R$ 1,30

preço único

Chocobolo pequeno

Marshmallow banhado com chocolate na ponta, embalado celofane e fitilhos
Bombom recheado formato bolo 3 andares, detalhes em pasta americana. Acompanha
Forminha 4 abas

R$ 2,50

preço único

Pão de Mel Peq. Simples

Casca de chocolate, com pão de mel + recheio. Decoração com riscos de chocolate. Embalado em saquinho de
celofane e fitilho

R$ 3,00

preço único

Pão de Mel Peq. Temático

Casca de chocolate, com pão de mel + recheio. Decoração c/pasta americana. Embalado celofane e fitilho

R$ 3,50

preço único

Pão de Mel Mini Tematico

Casca de chocolate, com pão de mel + recheio. Decoração c/pasta americana. Vão em forminhas 4 abas

R$ 2,50

preço único

Cone Trufado

Casquinha sorvete tipo biju, recheio trufado (ao leite, branco, morango, maracujá)
Embalado celofane e fitilho

R$ 3,00

preço único

Cone Icepop

Casquinha sorvete tipo biju, recheio trufado (ao leite, branco, morango, maracujá) e bolinha cakepop, imitando
sorvete. Embalado celofane e fitilho

R$ 4,00

preço único

Bem Casados Simples

recheio de doce de leite,embalado com crepom nacional e fita de cetim

R$ 2,50

R$ 2,00

Bem Casado Especial

recheio baba moça ou nozes, embalado com tecido e laço channel

R$ 4,00

preço único

Observações:
* Aceitamos cartão de crédito via pagseguro com 10% de acréscimo
* Trabalhamos com fita de cetim apenas para rocamboles e bem casados. Demais itens, caso seja opção de fita
acréscimo de R$ 0,30 por unidade
* Tags ou Totens no tema da festa R$ 0,50 unidade.
* Canudos Vintage R$ 0,80 a unidade. Mínimo de 10 unidades por cor.
* Wrappers/sainha cupcake R$ 1,00 unidade
* Os valores podem ser reajustados sem aviso prévio.
* Reservas mediante sinal de 50%. Restante no dia da entrega
* Pedidos somente por e-mail atendimento@omundodoscupcakes.com
* Informações mais detalhadas dos produtos, sabores e opções de entrega no site www.omundodoscupcakes.com

Page 2

