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A Mélie é uma patisserie artesanal que produz bolos, 
doces, bombons e macarons para eventos de todo  
porte, desde um chá da tarde até um grande casamento 
ou evento corporativo. 

Os produtos são confeccionados com ingredientes  
premium, a fim de garantir a máxima qualidade.  
Produzidos com a mínima antecedência para estarem 
sempre frescos. 

A Mélie é perita em personalizar chocolates. 
É elaborado desde o conceito da proposta, passan-
do pelo preparo até a confecção da embalagem.  
É um diferencial que torna nosso doce um presente  
perfeito para encantar seu cliente ou colaborador,  
destacando a identidade e valores da sua empresa.



OvOs de COlher de BrigadeirO

Casca feita com blend de chocolate  
ao leite e meio amargo recheada  
com nosso brigadeiro tradicional. 
400g

$85



OvOs de COlher de BrOwnie

Casca feita com blend de chocolate 
ao leite e meio amargo recheada 

com camadas de brownie de chocolate 
intercaladas com doce de leite argentino. 

400g 

$90



OvOs de COlher de BrigadeirO 
COm BOlO de CenOura

Casca feita com blend de chocolate ao leite e
 meio amargo recheada com camadas de bolo 
de cenoura caseiro intercaladas com brigadeiro. 
400g 

$85



OvO trufadO de pãO de mel

Casca feita com blend de chocolate 
ao leite e meio amargorecheada 
com nosso pão de mel cremoso.

350g 

$85



OvO CrunCh de OreO 

Casca de chocolate branco com pedaços 
crocantes de oreo recheada com 

generosa camada de nutella. 
400g

$100



OvO waffer de nutella

notável por sua irresistível crocância 
e sabor! Camadas de waffer intercaladas 
com nutella. uma verdadeira perdição.

400g 

$100



OvO mediant de nuts 
e frutas seCas

Ovo de chocolate belga 70% cacau 
com mix de frutas secas e nuts. 

350g

$85



OvO gOld de CaramelO CrOCante

feito com chocolate belga gold, 
nosso premiado ovo de caramelo

 está ainda mais saboroso. 
350g 

$90



OvO trufadO de limãO siCilianO

a escolha certa para quem deseja um ovo 
com recheio leve e refrescante.

350g 

$85



OvO trufadO de laranja COm 
nOugatine de amêndOas

um ovo equilibrado que harmoniza, 
com maestria, o crocante de amêndoas com 

delicada e aromática ganache de laranja.
350g

$90



triO de OvOs de COlher

no tamanho certo para quem 
ficou na dúvida e quer degustar 

nossos três sabores! 
200g

$45



 triO de COelhOs 

Coelhos dourados de chocolate 
recheados com o nosso irresistível 

pão de mel com doce de leite.
150g

$30



Caixa mini OvOs

Ovos sortidos maçicos nos sabores: ao leite, 
branco, branco com oreo, meio amargo com 

paçoca, meio amargo com flocos de arroz 
e meio amargo com crocante.

350g

$50



CenOura de dragé

para comer um atrás do outro, nossos amados 
dragés de chocolate não poderiam ficar de fora.

200g

$25



disCO CrOCante de Canela

Chocolate, ganache de canela e biscoito 
amanteigado: uma combinação perfeita!

2 unidades (100g)

$20



Barra de CaramelO e flOr de sal

Barra de chocolate meio amargo recheada 
com caramelo cremoso, de textura aveludada, 

com leve toque de flor de sal.
90g

$20



COelhinhO Kids

lindo saquinho de tecido recheado com: 1 pirulito 
de focinho de coelho, 1 ovinho de 50g maciço de 

chocolate ao leite, 2 barrinhas de chocolate branco 
e 50g de dragé. um kit na medida para adoçar 

a páscoa dos pequenos!

$55



Cestas

linda opção para montar kits e presentear. 
nossas cestas são cartonadas e possuem 
alça em couro. podem ser personalizadas 

(mínimo de 5 unidades da mesma 
estampa) para pedidos feito até 10/4. 

$50,00 (grande)*

$35,00 (pequena)*

*valores da embalagem, sem os produtos.



Qtde mínima: 20 unidades por item

1. mini cupcake: com massa de bolo de 
cenoura e cobertura de brigadeiro cremoso, 
recebe decoração em pasta americana. 
$8 a unidade*

2. Ovinhos dragée: feito com blend 
de chocolates ao leite e meio amargo 
recebe cobertura de dragées coloridos, 70g. 
$17 a caixa*

3. Caixa com mini ovos sortidos: 
mini ovos maciços nos sabores ao leite, 
branco e cookies and cream, 78g. 
$22 a caixa*

4. Barrinha de chocolate maciça, 30g. 
$6 a unidade*

gifts COrpOrativOs persOnalizadOs



5. tubete com mini ovos: 
7 mini ovos maciços de chocolate, 75g.
$18 a unidade*

6. Bombom individual: recheado 
nas opções ganache de chocolate ou nutella.
$6 a unidade*

7. mini ovo 50g: feito com blend 
de chocolates ao leite e meio amargo, 
possui mini ovo crocante em seu interior.  
$8 a unidade*

4. mini ovo 100g: feito com blend 
de chocolates ao leite e meio amargo, 
possui mini ovo crocante em seu interior. 
$13 a unidade*

*desCOntOs prOgressivOs para pedidOs:
entre 20 e 100 unidades
aCima de 100 unidades
aCima de 200 unidades
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As fotos deste catálgo são meramente ilustrativas
Consulte-nos sobre opções de personalização. 

Entre em contato conosco 
e faça a sua encomenda até dia 15/04/2019.

Teremos o maior prazer em atendê-lo.

  contato@meliedouce.com.br
 (11) 2628 - 2898


