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Não é verdade 
que as pessoas 

param de 
perseguir os 

sonhos porque 
estão a ficar 

velhas, 
elas estão a 
ficar velhas 

porque pararam 
de perseguir os 

sonhos. 

Márquez, 
Gabriel



Linha Sonho
| 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



| sabores variados: doce de leite, 
damasco, ganache  

e doce de leite com nozes |

Embalagem Natal  
unidades 1 mordida 10 

variados ….……….….. 36.00

doce de leite …….…… 33.00

   Embalagem Natal 
unidades 1 mordida 5

variados ….……….….. 19.00

doce de leite …….…… 17.00

Embalagem Natal  
unidades 1 mordida 15 

variados ….……….….. 41.00

doce de leite …….…… 37.00

Ilustração“Royal Spin”  
da artista Catrin Welz-Stein

Linha Natal



Lata Natal  
unidades 1 mordida 15

variados ….……….….. 65.00

doce de leite …….…… 60.00

| sabores variados: doce de leite, 
damasco, ganache  

e doce de leite com nozes |

Ilustração“Royal Spin”  
da artista Catrin Welz-Stein

Linha Natal



Embalagem  
Christmas Tree   

unidades 1 mordida 20 
variados ….……….….. 72.00

doce de leite …….…… 66.00

| sabores variados: doce de leite, 
damasco, ganache  

e doce de leite com nozes |

Linha Natal



Praliné ……………….……114.00 
Chocotone recheado de brigadeiro. 
*Alergênicos: contém castanha  
de caju. 
                                                       
Nutella  ………………..… 114.00 
Chocotone fartamente recheado  
com creme à base de Nutella, 
coberto com chocolate ao leite blend 
Carole Crema.                          

Honeycomb  …………… 119.00 
Massa toffee, recheada com doce 
leite argentino, pedaços de 
honeycomb cobertos com chocolate  
e cobertura de chocolate caramelo 
gold Callebaut e farofa de 
honeycomb.   

Panetones variam de 850g a 1.000g                                                   

PanetoneLinha 

Carole Crema



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 

BolosLinha 

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.
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a viagem só tem volta quando você termina


