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Dolce Stupendo é um Ateliê de bolos e
doces artesanais sob encomenda,

localizado em São Paulo, no bairro da
Saúde - Zona Sul.

 
Utilizamos os melhores ingredientes,
e tudo o que sai do nosso Ateliê, é
feito com muito carinho, dedicação e
personalizado da sua maneira, para
que sua comemoração seja especial.

 
Nossos produtos são sem  conservantes

e sem estabilizantes. Por serem
produtos perecíveis, não trabalhamos
com pronta entrega. Por isso pedimos
pelo menos 10 dias de antecedência

para fazer a sua encomenda.
 

Nossos doces são feitos o mais
próximo possível da data de entrega,
para que você receba tudo fresquinho,
mantendo o sabor delicioso mesmo no
dia seguinte. Por esse motivo temos

um limite de pedidos. Faça sua
encomenda com antecedência e garanta
sua vaga na nossa agenda, para que
possamos atender da melhor maneira
possível e que seus doces tenham um

sabor único e STUPENDO.

Encomendas
(11) 98388-4820

oi@dolcestupendo.com.br

/DolceStupendo

www.dolcestupendo.com.br

Av. Miguel Estéfno, 865
atendimento somente com hora marcada

http://bit.ly/WhatsAppDolce
http://www.instagram.com/dolcestupendo
http://www.facebook.com/dolcestupendo
http://www.dolcestupendo.com.br/


Bolos Artísticos

Nossos bolos artísticos possuem 3 camadas de
recheios, e ficam 10cm de altura. Para receber a
cobertura de pasta americana, TODOS os bolos tem
uma pré-cobertura de ganache de chocolate meio
amargo, para que o bolo mantenha a umidade e a
perfeição da cobertura. Para facilitar, são

vendidos por número de fatias que servem. Você
pode personalizar no tema que desejar.

 
Abaixo o tamanho dos bolos que trabalhamos aqui
no Ateliê. Você pode optar por fazer bolo de
andares, com todos os andares comestíveis, ou

intercalar com andares falsos (isopor). O ideal
é sempre os bolos de andares terem 5cm de

diferença no diâmetro entre eles.
 

Montamos um orçamento e projeto de acordo 
com a sua necessidade

Tamanhos

Os bolos artísticos, variam o valor conforme

a decoração e tamanho do bolo. Consulte-nos

para fazer um orçamento detalhado.

8 fatias - 800g

 

15 fatias - 1,5kg

 

20 fatias - 2kg

 

30 fatias - 3kg

 

 

45 fatias - 4,5kg

 

 

55 fatias - 5,5kg
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Bolos Artísticos

PP - 11cm de diâmetro -  8 fatias

{Peso aproximado 800g}. A PARTIR DE..........

 

P - 15cm de diâmetro -  15 fatias

{Peso aproximado 1,5kg}. A PARTIR DE.........

 

M -  18cm de diâmetro - 20 fatias

{Peso aproximado 2kg}. A PARTIR DE...........

 

G -  20cm de diâmetro - 30 fatias

{Peso aproximado 3kg}. A PARTIR DE...........

 

GG - 25cm de diâmetro -  45 fatias

{Peso aproximado 4,5kg}. A PARTIR DE.........

R$ 150,00

 

 

R$ 190,00

 

 

R$ 260,00

 

 

R$ 360,00

 

 

R$ 540,00

Os valores dos bolos artísticos variam conforme a
decoração e complexidade escolhida: quantidade e

tipos de modelagem 3D, flores de açucar, personagens,
adornos, pinturas. Tudo isso influencia no valor
final do orçamento, pois é um trabalho artístico,
personalizado e feito artesanalmente. Quanto mais

detalhes e modelagens tiver o seu projeto, mais tempo
levará para que o mesmo seja concluído.

 
Abaixo informamos os valores a partir de para ter
como base, e são referentes a bolos com até 1 ou 2
modelagens (dependendo do tamanho do bolo) e sem

muitos detalhes na decoração do mesmo.
 

Consulte o valor final de como deseja o bolo,antes de
fechar seu pedido.Trabalhamos também com composição

de bolos cenográficos.



Os bolos com decoração de pasta americana, não podem
ter recheios perecíveis como frutas frescas, mousse ou

qualquer outro tipo de recheio que necessite de
refrigeração, pois a pasta americana é muito sensível a

umidade, e não pode ir a geladeira.
O bolo deve ser mantido em local fresco e longe de

umidade e calor. 
Validade de 3 dias após a entrega.

Bolos Artísticos
Monte seu boloSabores

escolha a massa e o recheio

Massa: Chocolate, branca, cenoura ou limão

Recheio: brigadeiro, beijinho, moranguinho,

brigadeiro de paçoca, brigadeiro de leite ninho,

brigadeiro de pistache, trufado meio amargo, trufado

de nutella, trufado de limão, doce de leite, doce de

leite com paçoca, 4 leites ou leite moça

Sabores especiais: recheios com castanhas (nozes,

avelã, castanha do pará, pistache), com bebida

alcoólica ou geléias caseiras (morango, frutas

vermelhas ou maracujá), tem acréscimo no valor

final do bolo. Consulte.

VOCÊ PODE ESCOLHER ATÉ 2 TIPOS DE RECHEIOS A PARTIR DO TAMANHO P 



Os bolos espatulados são uma ótima opção para quem
não gosta de pasta americana. São bolos que podem ser
refrigerados e ficam lindos para qualquer ocasião.

 
Podem ser usados flores de açúcar ou 

flores naturais e também apliques com pasta americana
ou scrap para complementar a decoração 

Espatulado Buttercream

Espatulado Buttercream Merengue Suíço
cobertura leve e super saborosa. Cor natural 
amarelo bem clarinho ou pode ser colorida para
combinar com a paleta de cores do seu evento.

olhida no bolo:
os, pinturas...
a o bolo,

Opções de Decoração

P - 15cm de diâmetro -  15 fatias
{Peso aproximado 1,5kg}......................
 
M -  18cm de diâmetro - 20 fatias
{Peso aproximado 2kg}........................
 
G -  20cm de diâmetro - 30 fatias
{Peso aproximado 3kg}........................
 
GG - 25cm de diâmetro -  45 fatias
{Peso aproximado 4,5kg}....................

R$ 165,00
 
 
R$ 220,00
 
 
R$ 330,00
 
 
R$ 495,00

Flores Naturais, a partir de.................
 
Flores de Açúcar, a partir de................
 
Decoração com pasta americana, a partir de...
 
Scrap com nome ou frase......................

 
R$ 20,00
 
R$ 60,00
 
R$ 30,00
 
R$ 20,00
 



Com massa amanteigada e super molhadinha, você pode
escolher recheios que combinem entre si.

Espatulados Buttercream
Sabores

Monte seu bolo
escolha a massa e o recheio

Massa: Chocolate, branca ou red velvet

Recheio: brigadeiro, brigadeiro de leite ninho,

brigadeiro de pistache, trufado meio amargo, coco

cremoso, chocolate com geléia de frutas vermelhas,

doce de leite com nozes, mousse limão, mousse

chocolate, mousse de cream cheese.



O famoso bolo "peladinho", com recheio aparente. Você
pode optar por brigadeiros ou frutas frescas no topo.

Naked Cake

olhida no bolo:
os, pinturas...
a o bolo,

Opções de Decoração

PP - 12cm de diâmetro -  8 fatias
{Peso aproximado 800g}.......................
 
P - 15cm de diâmetro -  15 fatias
{Peso aproximado 1,5kg}.......................
 
M -  18cm de diâmetro - 20 fatias
{Peso aproximado 2kg}.........................
 
G -  20cm de diâmetro - 30 fatias
{Peso aproximado 3kg}.........................
 
GG - 25cm de diâmetro -  45 fatias
{Peso aproximado 4,5kg}........................

R$ 110,00
 
 
R$ 140,00
 
 
R$ 180,00
 
 
R$ 280,00
 
 
R$ 425,00

Brigadeiros, a partir de*....................
 
Frutas vermelhas, a partir de*...............
 
Morango......................................
 
Scrap com nome ou frase......................

 
R$ 30,00
 
R$ 40,00
 
R$ 15,00
 
R$ 20,00
 

*O valor varia de acordo com a quantidade final
e tipo de frutas ou brigadeiros



Os recheios para o Naked Cake precisam ser mais
firmes, para manter a estrutura do bolo. Enviamos
sempre com uma tira de acetato em volta para uma

maior segurança no transporte.

Naked Cake

olhida no bolo:
os, pinturas...
a o bolo,

Sabores
Monte seu bolo

escolha a massa e o recheio

Massa: Chocolate, branca, cenoura ou red velvet

Recheio: brigadeiro, brigadeiro de leite ninho,

brigadeiro de pistache, brigadeiro de paçoca,

moranguinho,trufado meio amargo, coco cremoso,

chocolate com geléia de frutas vermelhas, doce de

leite, 4 leites, doce de leite com pacoca, trufado de

nutella.



 Todos os brigadeiros vão em caixetas brancas. Para
outras formas, consultar disponibilidade e valores. Os
valores abaixo, correspondem ao cento de cada sabor.
Abaixo de 50 unidades, considerar o valor unitário.

Brigadeiros

Brigadeiro Tradicional - 18g.............
 
Beijinho - 18g...........................
 
Moranguinho - 18g.......................
 
Leite Ninho® - 18g.......................
 
Casadinho - 20g..........................
 
Paçoca - 20g.............................
 
Churros - 20g ...........................
 
Surpresinha de uva - 30g................
 
Leite Ninho® com Nutella® - 20g..........
 
Chocolate Belga - 25g....................
 
Moranguinho Belga - 25g..................
 

R$ 140,00       R$ 1,90
 
R$ 140,00       R$ 1,90
 
R$ 140,00       R$ 1,90
 
R$ 140,00       R$ 1,90
 
R$ 170,00       R$ 2,20
 
R$ 190,00       R$ 2,40
 
R$ 190,00       R$ 2,40
 
R$ 190,00       R$ 2,40
 
R$ 240,00       R$ 2,90
 
R$ 300,00       R$ 3,50
 
R$ 300,00       R$ 3,50

olhida no bolo:
os, pinturas...
a o bolo,

Cento   UnitárioSabores

Mínimo 25 unidades de brigadeiro



Os doces decorados dão um charme a mais no seu evento,
encantando os convidados, podem ser usados também como
lembranças. Trabalhamos com chocolate nobre da marca

Sicao Gold (ao leite, meio amargo ou branco)
Quantidade mínima de 20 unidades. Os valores variam de
acordo com a complexidade da decoração. Consulte o
valor final para cada tema/decoração. Caso não tenha

algum doce específico, vamos conversar e vemos a
possibilidade de criar para você.

Doces Personalizados I 

Trufa simples (inicial ou idade).................
 
Trufa 3D, a partir de ...........................
 
Mini Pão de Mel 2D (4,5cm), a partir de..........
 
Pirulito de Chocolate (5,5cm), a partir de.......
 
Cupcake 2D, a partir de..........................
 
Cupcake 3D, a partir de..........................
 
Biscoito decorado com Pasta, a partir de.........olhida no bolo:

os, pinturas...
a o bolo,

R$ 4,50
 
R$ 11,50
 
R$ 11,50
 
R$ 12,50
 
R$ 12,50
 
R$ 17,50
 
R$ 13,50

UnidadeDoces



Doces Personalizados II 

Maça com chocolate, a partir de..................
 
Pão de Mel no Palito, a partir de................
 
Pão de Mel 3D (6cm), a partir de.................
 
Cone Recheado, a partir de.......................
 
Popsicle, a partir de............................
 

olhida no bolo:
os, pinturas...
a o bolo,

R$ 13,50
 
R$ 18,50
 
R$ 17,50
 
R$ 18,50
 
R$ 19,50

UnidadeDoces

Alguns doces você pode optar por pão de Mel com doce
de leite ou bolo recheado.
Sabores disponíveis para Cupcake: Chocolate com
brigadeiro, baunilha com doce de leite ou cenoura com
chocolate.
Todos os cupcakes vão em formas simples de papel na
cor padrão marrom. Caso queira incluir saias,
consultar disponibiidade e valores.
Os pirulitos acompanham laço de cetim, na paleta de
cores dos doces e não acompanham saco de celofane.
Caso queira que embale individualmente, solicitar no
ato do orçamento.



 Nosso trabalho é 100% artesanal, e cada
bolo/doce é desenvolvido exclusivamente para
cada cliente. É um trabalho minucioso, onde
cada detalhe é feito a mão. Por isso, para
garantir a qualidade e a data do seu evento,
pedimos que marque a data com o máximo de
antecedência possível, com pelo menos 7
dias, e aos finais de semana com pelo menos
10 dias. Temos um limite diário de produção.
 
Trabalhamos sempre com sinal de 50% do valor
total no ato do pedido, para a reserva da
data via transferência bancária (Banco do
Brasil, NuBank ou boleto Bancário), e o
restante em dinheiro ou cartão de
débito/crédito na retirada em nosso Ateliê.
 
Para pedidos com opção de entrega, o valor
total + frete deverá ser pago até 2 dias
antes da entrega.
 
Temos parcerias com  motoristas que são de
super confiança e fará sua entrega com todo
zelo, de carro e com ar-condicionado, para
que seu produto chegue perfeito. 
 
Para entregas no raio de até 5km do Ateliê,
o frete é fixo, no valor de R$ 20,00. Fora
do raio de 5Km, consultar o valor.
 
As entregas e retiradas são feitas de terça
a sábado, com horário marcado. 

Como encomendar



  O Ateliê Dolce Stupendo, surgiu em

2013 idealizado por mim, Fabi Coronato,

formada em Design Gráfico e apaixonada

por Confeitaria.

 

Quando descobri minha paixão pela

confeitaria, comecei a me dedicar mais

ao mundo dos doces, entre formas e

açúcar, massas e glacê, chocolates e

confeitos...tudo para deixar meus

clientes e amigos sempre satisfeitos.

 

Cada doce é exclusivo e personalizado,

feito especialmente para cada

amigo/cliente, preparado pessoalmente

por mim, desde as compras e escolhas

dos ingredientes até o preparo e

entrega. Tudo feito artesanalmente com

muito amor e carinho.

 

Estou sempre me atualizando, testando e

criando novas receitas. Quero sempre

trazer novidade para vocês.

Quem faz

Instagram: @DolceStupendo

Facebook: Dolce Stupendo

E-mail: oi@dolcestupendo.com.br

WhatsApp: (11) 98388-4820

Site: www.dolcestupendo.com.br

E que nunca
nos faltedoçura


