
CATÁLOGO NATAL

Ilustração Catrin Welz-Stein



Tem sonho que se sonha só. 
Mas tem sonho que se sonha junto. 

Outro dia, eu e a minha prima comemos 
opãodemel ao mesmo tempo.  

Demos a primeira mordida exatamente ao 
mesmo tempo. E fomos parar num sonho onde 

nos transformamos em dois pássaros. 

Orquestrados por uma singela garotinha, 
realizamos o sonho de desconstruir os muros que 

impedem que o amor triunfe. Sabemos que 
parece um sonho impossível.  

Mas opãodemel nos guiou nessa doce missão.  
E para nós ficou claro que o impossível não existe.



Linha Flor

| sabores variados: doce de leite, 
damasco, ganache  
e doce de leite com nozes |

Ilustraçõão Three of Pentacles 
da artista Catrin Welz-Stein:

unidades 1 mordida 

variados ….……….….. 17.00

doce de leite …….…… 15.00

5

unidades 1 mordida 

variados ….……….….. 35.00

doce de leite …….…… 30.00

10

unidades 1 mordida 

variados ….……….….. 40.00

doce de leite …….…… 35.00

15

15

variados ….……….….. 65.00

doce de leite …….…… 60.00

unidades 1 mordida 

Lata



Linha Natal
Ilustraçõão Royal Spin da 
artista Catrin Welz-Stein:

| sabores variados: doce de leite, 
damasco, ganache  
e doce de leite com nozes |

unidades 1 mordida 

variados ….……….….. 17.00

doce de leite …….…… 15.00

5

unidades 1 mordida 

variados ….……….….. 35.00

doce de leite …….…… 30.00

10

unidades 1 mordida 

variados ….……….….. 40.00

doce de leite …….…… 35.00

15

15

variados ….……….….. 65.00

doce de leite …….…… 60.00

unidades 1 mordida 

Lata



Embalagem árvores de natal20
variados ….……….….. 70.00doce de leite …….…… 65.00
sabores variados: doce de leite, 
damasco, ganache e doce  
de leite com nozes.

Estampa árvores em: 
- verde 
- vermelho

unidades 1 mordida
| 



| sabores variados: doce de leite, damasco, ganache  
e doce de leite com nozes |

Embalagem Sonho  
unidades 1 mordida 25 

variados ….……….….. 55.00

doce de leite …….…… 50.00

Embalagem Sonho  
unidades 1 mordida 12 

variados ….……….….. 40.00

doce de leite …….…… 35.00

Linha Sonho



Mel com Lavanda (900g) 
Panetone recheado com ganache  
de mel com lavanda, nozes e avelãs 
picadas, coberto com chocolate ao 
leite 40% cacau, nozes e avelãs 
salpicadas 
…………………………….…………96.90 
      
                                                  
Doce de Leite Argentino (900g) 
Panetone recheado com doce de leite 
argentino, coberto com chocolate ao 
leite 40% cacau.  
…………………………….…………96.90 

PanetoneLinha 



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 

Bolos
Linha 

Bolos com a exclusiva massa 
do pão de mel e recheio do 
mais fino doce de leite. 
Tem o sabor do pão de mel 
em formato de bolo!



ENCOMENDAS 
e-mail: prove@opaodemel.com 
(11) 3045-8061 
(11) 95655-5503 (WhatsApp) 
@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.

prove@opaodemel.com 
/opaodemel 
/opaodemel
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a viagem só tem volta quando você termina


