
 
 

Cardápio de bolos e sobremesas 
 

www.sweetvallecakes.com.br 
Insta: @sweetvalle_cakes 

Face: sweetvallecakes 

http://www.sweetvallecakes.com.br/




Torta de Morango 
R$130,00 – 12 fatias   
R$ 90,00 – 8 fatias 



 

Cheasecake  
R$130,00 – 12 fatias 

 



Tortas 

Pecan Pie com caramelo salgado 
R$150,00 -12 fatias / R$ 100,00 8 fatias 

Torta de Maçã tradicional 
R$130,00 – 12 fatias/ R$90,00 – 8 fatias 



Tortas 
130,00 – 12 fatias   
R$ 90,00 – 8 fatias 

Torta de Pistache Torta de Pistache 



Banoffee 
R$130,00 – 12 fatias 



Tortas 
R$130,00 – 12 fatias   
R$ 90,00 – 8 fatias 

Torta Mousse e chocolate 
Torta de Chocolate e caramelo 

Com flor de sal 

 



Tortas 

Tarte Tartin 
R$130 – 12 fatias 

Tiramissu 
R$150,00  - serve aproximadamente 15 pessoas 



Sobremesas cremosas 

Merengue taça grande 
R$100,00 - Serve até 15 pessoas 

Merengue taça individual 
R$10,00  



Mousses 

Mousse de Chocolate e Nutella 
R$150,00 – serve 15 pessoas Cobertura de Cookies 



Verrines 

Mousse de Nutella 
R$8,00 sem chocolate – R$10,00 com chocolate 

Cheasecake na taça 
R$ 8,00 



Arroz doce  
Com cardamomo, água de rosas e pistaches 

R$80,00  serve até 10 pessoas aproximadamente 



Tortas de Paçoca 

Pavê de paçoca 
R$100,00 – 10 fatias 

Torta de brigadeiro paçoca 
R$130,00 – 12 fatias / R$90,00 – 8 fatias  



Charlotte de Frutas vermelhas 
R$150,00 – 12 fatias 

 



FIT   
sem glúten - sem lactose  

Bolo de chocolate  
R$100,00 – 10 fatias 

Banana bread 
R$60,00 – forma de bolo inglês - 10 fatias 



Veganos 

“Cheasecake” de chocolate 
R$ 100,00 – 8 fatias 

Torta de Manga 
R$100,00 – 8 fatias 



Bolos Artesanais 
"Fazer um bolo é muito 
mais do que misturar 
farinha, açúcar e ovos. 
Fazer um bolo é colocar 
amor, dedicação e afeto, 
é colocar a sua energia e 
rezar para tudo dar 
certo. É ter a honra de 
participar do momento 
mágico dos parabéns e 
dos desejos feitos no 
momento do primeiro 
corte que é dedicado 
a alguém muito especial. 
É fazer parte do 
momento memorável da 
vida de quem assopra as 
velas." (Vanessa Valle 



Bolos de Morango 
massa branca -R$80,00 Kg 

Coberto c/ ganache  choc branco Naked  de merengue 



Bolos de Morango 
massa branca – R$ 80,00kg 

Semi naked com chantilly Naked com brigadeiro branco 



Carrot Cake Americano 
Massa de cenoura com nuts e recheio e creamchease 

R$80,00kg  sem flores – R$20,00 flores a parte 



Red Velvet com frutas vermelhas 
R$100,00kg 

 



Limão Siciliano 
R$100,00kg   

Naked/Drip 2 andares – 5 kg Topo com frutas tropicais 



Limão Siciliano 
massa branca- recheio de brigadeiro 

$100,00kg com as frutas tropicais  
Naked/Drip cake - 2.600kg Topo com frutas tropicais 



Limão Siciliano 
massa branca - recheio de brigadeiro 

R$80,00kg  

Naked Cake gotas - 2kg Topo de bolo gotas 



Especiarias 
recheio de doce de leite e brigadeiro 

3 andares – 6 Kg Topo com açúcar gelado e flores 



Carrot Cake 2 andares – 5kg 
recheio de buttercream e creamchease 

R$100,00Kg com frutas 



Bolos 3 andares- 7kg 
100,00kg 

Semi naked especiarias  Pasta americana 



Chocolate com morango 
R$80,00kg 

Dressed cake  Dressed cake 



Chocolate com morango 
R$80,00kg 

Naked/drip Cake Topo com morangos 



Drip Cake de Chocolate 
recheio de brigadeiro coberto c/chantilly de chocolate 

R$100,00kg 



Bolo com rosetas de brigadeiro 
R$80,00kg 

Massa de cacau Massa de baunilha 



Naked Cake - chocolate intenso 
R$100,00 com frutas vermelhas – R$80,00kg sem frutas 



Bolo de chocolate  
Recheio de brigadeiro com Kit Kat e M&M 

R$90,00Kg 
 



Bolo de Coco 
Branco ou queimado 

R$80,00kg 



Matchá cake 
Recheio e cobertura de creamchease e pistache 

R$80,00kg 



Bolo de baunilha  
Recheio de pistache e cobertura de creamchease 

R$90,00kg 



Bolo de chocolate e especiarias 
Recheio de doce de leite e brigadeiro 

R$80,00kg 



Bolo de Churros 
massa de baunilha com canela 

R$80,00Kg 



Bolo de prestígio 
massa de chocolate, recheio de beijinho, cobertura de brigadeiro 

R$80,00kg 



Smash the Cake 
bolo para ensaio fotográfico 

R$80,00kg- massa e cenoura, recheio de brigadeiro e cobertura de chantilly 

  



Biscuit Sucrée 
R$120,00 cada número ou coração 

O Biscuit Sucreé, também conhecido 
como number cake ou letter cake, é 
uma tendência super atual para 
aniversário e mesversario. A massa é 
uma pâte sucrée bem crocante, leve 
e saborosa. 
Os recheios podem ser de 
brigadeiros  (qualquer sabor) ou 
doce de leite.  No biscoito do topo, 
brigadeiro ou chantininho,  com 
frutas silvestres e mini suspiros. 
Não é um bolo convencional, lembra 
uma “torta pelada” ou um biscoito  
gigante que pode ter  a forma de 
números, letras  e até mesmo do 
singelo coração. 



Biscuit Sucrée 
 



 

Biscuit Sucrée 
 



 
Biscuit Sucrée 

 



Brigadeiros Gourmet 
Produzimos Brigadeiros 
Gourmet de diversos 
sabores, com ingredientes 
selecionados e rigoroso 
processo de higiene, feitos 
com todo o carinho para que 
cheguem deliciosos a sua 
mesa. 
Atendemos aniversários, 
batizados, chá de bebê,  
casamentos e eventos 
corporativos. 
 

R$220,00 o cento 

Brigadeiros Gourmet 



Brigadeiros Gourmet 
casamento 



Brigadeiro Gourmet 
festa 50 anos 



Brigadeiros Gourmet 
eventos corporativos 



Brigadeiros Gourmet 
Chá de bebê 



Brigadeiros Gourmet 




