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Linha Sonho
Nossas embalagens contém sonhos. 
Por fora, ilustrações feitas por artistas.  
Por dentro, nosso delicioso opãodemel.



variado ……………….…….. 40.00
Embalagem Sonho com 
unidades 1 mordida 

Linha Sonho

doce de leite …….………… 35.00

12 
{doce de leite, damasco, ganache  

e doce de leite com nozes}



variado ……………….…….. 55.00
Embalagem Sonho com 
unidades 1 mordida 25 

Linha Sonho

doce de leite …….………… 50.00

{doce de leite, damasco, ganache  
e doce de leite com nozes}



Lata especial com 
unidades 1 mordida 

doce de leite …….………… 50.00 
variado* ………….….……..  55.00

doce de leite …….………… 65.00 
variado* ….……………….… 70.00

Lata especial com 
unidades 1 mordida 

Linha Sonho

* sabores variados são: doce de leite, damasco, ganache e doce de leite com nozes.

20 12 



Sprinkle:  3 unidades de 
PDM 3 mordidas decorados

doce de leite …….…… 35.00 
variado* ……………….. 40.00

Linha Mimos

Noel: 8 unidades de 
PDM 1 mordida

doce de leite ….… 35.00 
variado*……….…. 40.00

Para se lembrar de todos nesse 
Natal dê um Mimo de 
presente! Sucesso garantido.

PDM = Pão de Mel
* sabores variados são: doce de leite, damasco, ganache e doce de leite com nozes.

Vintage: 10 unidades de 
PDM 1 mordida

doce de leite …..…… 35.00 
variado*………….….. 40.00

saco colorido caixa acetato tubo acetato



Mel com cobertura de chocolate belga, nozes e avelãs picadas 
{900 g} …….………………………………………………………………… 89.90 

Linha Panetone



Gotas de chocolate com 
cobertura de chocolate belga 
{600 g} …….…………………… 69.00

Linha Panetone



Linha Bolos
Bolo Urso  
Com recheio  de doce de leite   
………….…….……………… 30.00 

Com gotas de chocolate   
………….……………….…… 30.00 

Bolo Colmeia  
Tamanho 12 fatias generosas 
{1.2 Kg} …….…………… 100.00 

Tamanho 18 fatias generosas 
{2.3 Kg} …………………..150.00 



ENCOMENDAS 
email: prove@opaodemel.com 
(11) 3045-8061 
@opaodemel (direct insta) 

ENTREGAS 
As encomendas podem ser retiradas no nosso Atelier 
de segunda a sexta, das 9h às 17h.  
Entregamos em algumas regiões de São Paulo 
mediante uma taxa que varia de acordo com o 
endereço. 

PAGAMENTO 
Aceitamos cheque ou dinheiro no ato da entrega. 
Transferência bancária também é bem vinda.  
Neste caso, pedimos gentilmente que 
o comprovante seja enviado por e-mail antes da 
entrega.
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a viagem só tem volta quando você termina


