d nuts

(9 cm de diâmetro) - pedido mínimo 20 unidades

Escolha entre nossas sugestões

R$ 5,50

R$ 9

O favorito do Homer Simpson!
Cobertura de glacê rosa e
confeitos coloridos.

Recheado com Nutella®, coberto com
chocolate preto e generosa camada
de Leite Ninho e Kinder.

R$ 5

R$ 7
Recheado com nosso cremoso
brigadeiro de paçoca, coberto com
chocolate branco e coco ralado.

R$ 3,50

Nutella®

Recheado com
e coberto
com nosso inconfundível glacê de
café polvilhado com cacau.

Deliciosa cobertura de glacê de
limão siciliano e raspas de limão.

R$ 9
R$ 7

R$ 9

Recheado com nossa geléia de
morango caseira e coberto com
glacê branco e paçoca.

Recheado com o delicioso brigadeiro
de Leite Ninho® coberto com chocolate
branco e Oreo®,

Recheado com doce de leite,
coberto com chocolate preto,
MUITO M&M’s® e paçoca!

Ou se preferir monte o seu!
Escolha se você prefere os seus donuts fritos ou assados

Escolha seu recheio ou peça sem
Nutella®
Doce de Leite
Brigadeiro de Leite Ninho®
Brigadeiro de Paçoca
Geléia de Morango Caseira

ou
R$ 3,50

R$ 5

Agora finalize seus donuts adicionando coberturas e toppings.

Acrescente cobertura

Acrescente cobertura
e até 2 toppings

Acrescente cobertura
e até 2 super toppings

(+ R$2)

(+ R$4)

cobertura
Açúcar c/ canela
Limão c/ raspas
Café c/ Cacau
Chocolate preto
Chocolate branco
Glacê
Azul
Rosa
Branco

cobertura

cobertura

Choc. preto
Choc. branco
Glacê

Choc. preto
Choc. branco
Glacê

Branco

Branco

toppings

toppings

Coco

Kinder®

Paçoca

KitKat®

Chocoball

Oreo®

Confeitos coloridos

Leite Ninho®

Instruções
• As encomendas deverão ser feitas por inbox em nossa página do Facebook ou
através dos telefones (48) 9140-0099 ou (48) 9945-2698.
• Os pedidos deverão ser feitas com 48h de antecedência.
• O endereço para retirada é Rua Itabira, 245 - Bairro: Parque São Jorge.
• O horário de retirada é das 9h às 19h de segunda a sábado.
• Acima de 50 unidades realizamos entregas nos bairros:
Itacorubi / Córrego Grande / Santa Mônica / Trindade e Pantanal

d nuts

(4 cm de diâmetro) - pedido mínimo 25 unidades

Siga os passos abaixo para criar nossas pequenas delícias
Escolha se você prefere os seus mini donuts fritos ou assados

Agora finalize seus mini donuts adicionando coberturas e toppings.

R$1,00

R$1,20

Acrescente cobertura
cobertura
Açúcar c/ canela
Limão c/ raspas
Café
Chocolate preto
Chocolate branco
Glacê
Azul
Rosa
Branco

Acrescente cobertura
e 1 topping
cobertura
Choc. preto
Choc. branco
Glacê
Azul
Rosa
Branco

toppings
Coco
Paçoca
Chocoball
Confeitos coloridos

Instruções
• As encomendas deverão ser feitas por inbox em nossa página do Facebook ou
através dos telefones (48) 9140-0099 ou (48) 9945-2698.
• Os pedidos deverão ser feitas com 48h de antecedência.
• O endereço para retirada é Rua Itabira, 245 - Bairro: Parque São Jorge.
• O horário de retirada é das 9h às 19h de segunda a sábado.
• Acima de 50 unidades realizamos entregas nos bairros:
Itacorubi / Córrego Grande / Santa Mônica / Trindade e Pantanal

