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Aerado
Pão de ló de chocolate, recheio 
de mousse de chocolate e mousse de 
chocolate branco, cobertura com raspas de 
chocolate branco e preto e cerejas.

Baba de Moça com Brigadeiro
Pão de ló de chocolate com recheio de brigadeiro e baba de moça, 
cobertura com raspas de chocolate preto e cereja.

Baba de Moça com Mousse de Chocolate
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de chocolate e baba de 
moça, cobertura com raspas de chocolate preto e cereja.

Brigadeiro 
Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro, cobertura
 de brigadeiro decorado com granulado.

Cappuccino
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de chocolate e mousse 
de cappuccino, cobertura com raspas de chocolate preto, calda de 
chocolate e pedaços de chocolate.

Choccotino (Bolo Alpino) 
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de chocolate branco e 
trufa de chocolate, cobertura de mousse de chocolate branco, suspiro 
e calda de chocolate e caramelo.

Choccotino com Ovomaltine 
(Bolo Alpino com Ovomaltine)
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de Ovomaltine e trufa de 
chocolate, cobertura de mousse com suspiro, pó de Ovomaltine e 
calda de chocolate.

Doce Amore (Bolo Amor aos Pedaços)
Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro e pedaços de moran-
gos, cobertura de brigadeiro decorado com granulado e morangos.

Doce de Leite, Trufa e Amendoim (Bolo Charge)
Pão de ló de chocolate, recheio de trufa de chocolate, doce de leite e 
amendoins, cobertura raspa de chocolate preto, amendoim e calda 
de chocolate. 

Doce Surpresa (Bolo Kinder Ovo)
Pão de ló de chocolate, mousse de Nutella e mousse de leite ninho, 
cobertura raspas de chocolate branco e pretas com morango, cereja, 
castanha de caju e calda de chocolate preto.

Chocolate
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Duas Cerejas com Bis
Pão de ló de chocolate, com mousse de ovomaltine preto, mousse 
de leite ninho e pedaços de Bis, cobertura raspa de chocolate preto 
e Bis. 

Duas Cerejas com Ovomaltine 
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de Ovomaltine, cobertura 
de raspas de chocolate branco, pó de Ovomaltine e calda de chocolate.

Duas Cerejas com Avelã (Bolo Ferrero Rocher) 
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de Nutella e castanha de 
caju, cobertura raspas de chocolate preto, castanha de caju e calda 
de  chocolate.

Duas Cerejas de Bombom Branco (Bolo Ouro Branco) 
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de chocolate branco, trufa 
de chocolate e bombons ouro branco com castanha de caju, cobertu-
ra de raspas de chocolate branco, bombons em pedaço, castanha de 
caju e calda de chocolate.

Duas Cerejas de Bombom dos Sonhos 
(Bolo Sonho de Valsa) 
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de bombom, trufa de 
chocolate e bombom Sonho de Valsa, cobertura raspa de chocolate 
preto, bombons, castanha de caju e calda de chocolate.

Duas Cerejas de Mousse com Ovomaltine 
(Bolo Ovomaltine Preto)
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de Ovomaltine preto, 
cobertura raspa de chocolate preto e calda de chocolate.

Duas Cerejas Max de Chocolate (Bolo Supremo) 
Pão de ló de chocolate, recheio com mousse de Ovomaltine preto e 
mousse de leite ninho, cobertura raspa de chocolate preto, pedaços 
de suspiros e calda de chocolate.

Floresta Negra 
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse floresta negra, mousse 
de chocolate branco com pedaços de cereja, cobertura raspas de 
chocolate preto e cerejas. 

Mousse de Chocolate
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de chocolate em todas as 
camadas, cobertura com raspas de chocolate preto e cerejas.

Napolitano 
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de chocolate branco, 
mousse de morango e mousse de chocolate, cobertura de raspas de 
chocolate preto  com morangos e calda de chocolate branco.
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Strogonoff de Chocolate
Pão de ló de chocolate, recheio de creme strogonoff de chocolate e 
pedaços de chocolate branco e preto, cobertura do creme strogonoff 
de chocolate com chocolate ralado e cerejas.

Torta Holandesa
Pão de ló de chocolate, recheio de mousse de torta holandesa, 
cobertura de mousse, trufa de chocolate e bolacha em toda a volta.

Frutas

Abacaxi
Pão de ló de massa branca, 
recheio de mousse de abacaxi com 
pedaços de abacaxi, cobertura raspas de 
chocolate branco, pedaços de abacaxi e calda 
de abacaxi.

Abacaxi com Coco
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de abacaxi, cocada de 
leite condensado e pedaços de abacaxi, cobertura raspas de chocola-
te branco, pedaços de abacaxi, coco ralado e calda de abacaxi.

Abacaxi com Doce de Leite 
Pão de ló de massa branca, recheio de doce de leite com 
pedaços de abacaxi, mousse de abacaxi, cobertura raspas 
de chocolate branco, pedaços de abacaxi e calda de caramelo.

Abacaxi com Leite Condensado
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de abacaxi, leite 
condensado com pedaços de abacaxi, cobertura de raspas de 
chocolate branco e abacaxi.

Brigadeiro, Leite Condensado, Morango e Kiwi 
Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro, leite condensado com 
pedaços de kiwi e morangos, cobertura de brigadeiro decorado com 
granulado e  frutas. 

Pêssego
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de pêssego e pedaços 
de pêssego, cobertura raspas de chocolate branco e pedaços de 
pêssegos. 

Salada de Frutas 
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de salada de fruta 
com pedaços de cereja, kiwi, pêssego, abacaxi e morango, cobertura 
raspas de chocolate branco e frutas.
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Choccotino de Morango 
(Bolo Alpino de Morango) 
Pão de ló de massa branca, recheio de 
mousse de chocolate branco, trufa de chocolate 
branco e pedaços de morango, cobertura de mousse de 
chocolate branco, suspiro, morangos e calda de morango.

Cream Cheese e Morango 
(Bolo Cheese Cake de Morango) 
Pão de ló de massa branca, mousse de cheesecake com morango em 
calda, cobertura raspas de chocolate branco, morangos e calda de 
morango. 

Duas Cerejas Ninho com Morango 
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de leite ninho e peda-
ços de morango, cobertura raspas de chocolate branco, morangos e 
pó de leite ninho.

Morango
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de morango e 
morangos, cobertura raspas de chocolate branco e morangos.

Morango ao Creme
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de torta holandesa 
e pedaços de morango, cobertura raspas de chocolate branco e 
morangos.

Morango e Chocolate Branco
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de chocolate branco, 
mousse de morangos e morangos, cobertura raspas de chocolate 
branco e morangos.

Morango com Leite Condensado
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de morango, leite 
condensado com pedaços de morango, cobertura de raspas de 
chocolate branco e morangos.

Strogonoff de Chocolate com Morango
Pão de ló de chocolate, recheio de creme strogonoff de chocolate 
com pedaços de morango, cobertura do creme strogonoff de 
chocolate e morangos.

Morango
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Baba de Moça
Pão de ló de massa branca, recheio de baba de  moça e mousse de 
chocolate branco, cobertura  raspas de chocolate branco, cerejas e 
calda de caramelo.

Chocolate Branco
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de chocolate branco, 
cobertura de raspas de chocolate branco e cerejas.

Duas Cerejas com Ninho
Pão de ló de massa branca, mousse de leite ninho, cobertura raspas 
de chocolate branco, cerejas e pó de leite ninho.

Leite Condensado e Limão 
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de limão e leite 
condensado, cobertura raspas de chocolate branco, limão e calda de 
limão.

Mousse de Limão 
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de limão, cobertura 
raspas de chocolate branco, limão e calda de limão.

Mousse de Maracujá
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de maracujá, 
cobertura raspas de chocolate branco, geleia de maracujá e cereja.

Nozes
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de chocolate branco, 
baba de moça e nozes, cobertura raspas de chocolate branco, nozes e 
calda de caramelo.

Choccotino de Limão 
(Bolo Alpino de Limão)
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de limão e trufa de 
chocolate branco, cobertura de mousse de limão, suspiros, limão e 
calda de limão.

Olho de Sogra
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de chocolate branco e 
coco, doce de leite e ameixa, cobertura raspas de chocolate branco, 
ameixas e  calda de chocolate.

Olho de Sogra com Nozes
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de chocolate 
branco e coco, doce de leite, ameixa e nozes, cobertura raspas
de chocolate branco, ameixas, nozes e calda de chocolate.

Branco
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Trufado

Paçoca
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de amendoim, 
cobertura raspas de chocolate branco, farofa de amendoim e calda 
de caramelo.

Strogonoff de chocolate branco
Pão de ló de massa branca, recheio de creme strogonoff branco e 
pedaços de chocolate, cobertura do strogonoff branco com chocolate 
branco ralado e cerejas.

Coco com Doce de Leite 
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de chocolate branco 
com coco, doce de leite, cobertura raspas de chocolate branco, 
cerejas, coco e calda de caramelo.

Nozes com Doce de Leite
Pão de ló de massa branca, recheio de mousse de chocolate branco, 
doce de leite com nozes, cobertura raspas de chocolate branco, nozes 
e calda de caramelo. N
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Trufado Branco e Preto
Pão de ló de chocolate, recheio trufa 
branca e preta, cobertura de trufa e crispes.

Trufado com Coco (Bolo Prestígio)
Pão de ló de chocolate, recheio trufa de chocolate e mousse de 
chocolate branco com coco, cobertura raspas de chocolate preto, coco 
e calda de chocolate.

Trufado com Coco e Leite Condensado 
(Bolo Prestígio e Leite Condensado)
Pão de ló de chocolate, mousse de chocolate branco com coco, leite 
condensado e trufa de chocolate, cobertura raspas de chocolate 
preto e coco.

Trufado de Chocolate com Mousse de Maracujá
Pão de ló de chocolate, recheio de trufa de chocolate e mousse de 
maracujá, cobertura raspas de chocolate preto, geleia de maracujá 
e cereja.

Trufado de Chocolate ao Leite
Pão de ló de chocolate, recheio trufa de chocolate, cobertura de
trufa e crispes. 

Trufado com Morango (Bolo Sensação)
Pão de ló de chocolate, recheio de trufa de chocolate, mousse de 
morango e morango, cobertura raspas de chocolate preto com 
morangos.
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Trufado com Ninho
Pão de ló de chocolate, mousse de leite ninho e trufa de chocolate, 
cobertura raspas de chocolate branco, pó de leite ninho e calda de 
chocolate.

Bolo de Amendoim 
Feito com pedaços de amendoim, é uma  deliciosa opção para o café 
da tarde.

Bolo de Café
Uma deliciosa opção para ser degustado com um bom café. 

Bolo de Cenoura
Da cozinha da vovó para a sua mesa. Um bolo feito com cenouras 
frescas e aquele sabor que vai lembrar o bolo feito em casa!

Bolo de Chocolate
Você vai sentir o sabor de chocolate e o aroma do cacau, presentes 
nesta delicia de bolo!

Bolo de Chocolate e Cereja
Imagine aquele sabor de chocolate, o aroma de cacau no bolo 
caseiro e junte tudo isso com pedaços de cereja. Você não vai 
acreditar que combinação deliciosa! 

Bolo de Chocolate e Laranja.
Quem tinha dúvidas se chocolate combinava com laranja, não vai 
ter mais! Este bolo combina na medida certa o chocolate, o cacau e 
laranja em fruta que dá um sabor de... quero mais!

Bolo de Formigueiro
Junte flocos de chocolate e coco, e você terá um bolo simples e 
perfeito para qualquer ocasião!

Bolo de Fubá
Um dos bolos mais tradicionais e sem qualquer segredo. Perfeito 
para aquele cafezinho da tarde!

Bolo de Pão de Mel
Imagine esse bolo de pão de mel com a cobertura do chocolate. 
Irresistível!

Fubá com Goiaba e Queijo
A famosa combinação Romeu e Julieta (Goiaba e Queijo), agora 
estão juntas com o bolo de fubá para dar aquele toque a mais no seu 
cafezinho da tarde. 

Caseiro
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Zero açúcar

Bolo de Laranja
Um dos bolos mais deliciosos e com um aroma de laranja que você 
não vai resistir! É impossível comer só uma fatia!

Bolo de Limão
Saboroso e com aroma delicioso de limão. Combina bem com 
refrigerante e é claro com cafezinho também.

Bolo de Maçã e Canela
O aroma da canela e o sabor da maça neste bolo, faz você se lembrar 
de como é bom apreciar as coisas mais simples da vida!

Bolo de Milho
Bolo de milho é sempre uma pedida perfeita para qualquer ocasião. 
Feito com milho para você se lembrar como era bom os bolos da 
vovó!

Bolo Nega Maluca
Essa mistura de chocolate com coco, branco com preto... é uma 
verdadeira delicia!

Abacaxi
Massa branca especial, com creme especial de abacaxi em todas as 
camadas e pedaços de abacaxi na segunda camada. A cobertura é de 
chantili especial sabor abacaxi e pedaços de abacaxi.

Aerado
Massa de chocolate especial, com mousse especial de chocolate na 
primeira camada e creme de chocolate branco especial na segunda 
camada. A cobertura é de mousse especial de chocolate.

Chocolate Branco e Morango
Massa branca especial, com creme especial de morango na primeira 
camada e creme de chocolate branco especial com pedaços de 
morango na segunda camada.  A cobertura é de creme especial 
sabor morango e morango frutas.

Morango
Massa branca especial, com creme especial de morango em todas as 
camadas e pedaços de morango na segunda camada. Cobertura de 
creme especial de morango com morango em frutas.

Mousse de Chocolate
Massa de chocolate especial, com mousse especial de chocolate em 
todas as camadas. A cobertura é de mousse especial de chocolate.

(Sob encomenda 2 dias úteis)
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Mousse de Limão
Massa branca especial, com mousse especial de limão em todas as 
camadas. Cobertura de mousse especial de limão.

Mousse de Maracujá
Massa branca especial, com mousse especial de maracujá em todas 
as camadas. Cobertura de mousse especial de maracujá.

Salada de Frutas
Massa branca especial, com creme especial de salada de frutas em 
todas as camadas. Cobertura de creme especial de salada de frutas 
decorado com frutas.

Trufa Branca
Massa branca especial, com trufa de chocolate branco feito com 
chocolate e creme zero açúcar. Cobertura de trufa branca.

Trufa Branca e Preta
Massa de chocolate especial, com trufa especial de chocolate preto 
na primeira camada e trufa especial de chocolate branco na segunda 
camada. Cobertura de trufa de chocolate preto.

Trufa Preta
Massa de chocolate especial, com trufa especial de chocolate preto 
em todas as camadas. Cobertura de trufa de chocolate preto.

Chocolate 
Pão de ló de chocolate, recheio de sorvete
de chocolate e bolas de sorvete em cima.

Chocolate Branco
Pão de ló branco, recheio de sorvete de chocolate branco e bolas de 
sorvete em cima.

Morango
Pão de ló branco, recheio de sorvete de morango  e bolas de sorvete 
em cima.

Chocolate com Morango
Pão de ló branco ou de chocolate (o cliente escolhe), recheio de 
sorvete de morango, sorvete de chocolate branco ou só chocolate 
(o cliente escolhe) e bolas de sorvete em cima.

Creme
Pão de ló branco, recheio de sorvete de creme e bolas de sorvete.

Bolos de sorvete

(Sob encomenda 2 dias úteis)
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Sem Lactose

Napolitano
Pão de ló de chocolate, recheio de sorvete de chocolate branco, sorvete 
de morango e sorvete de chocolate, e bolas de sorvete em cima.

Abacaxi
Massa branca especial, com mousse especial de abacaxi e pedaços de 
abacaxi. Cobertura de mousse e pedaços de abacaxi.

Aerado
Massa de chocolate especial, com mousse especial de chocolate e 
mousse de chocolate branco. Cobertura de mousse especial.

Chocolate branco e morango
Massa branca especial, com mousse especial de chocolate branco e 
morango. Cobertura de mousse especial e morango.

Mousse de chocolate
Massa de chocolate especial, com mousse especial de chocolate. 
Cobertura de mousse especial.

Morango
Massa branca especial, com mousse especial de morango. Cobertura 
de mousse especial e morango.

Napolitano
Massa de chocolate especial, com mousse especial de chocolate, 
chocolate branco e morango. Cobertura de mousse especial.

Salada de fruta
Massa branca especial, com mousse especial de salada de frutas e 
frutas. Cobertura de mousse especial e frutas.

Cajuzinho
Camafeu
Chocolate Branco e Preto
Leite Condensado e Morango
Olho de Sogra
Strogonoff com Crispes
Uva

Avelã com Castanhas 
(Doce Ferrero Rocher)
Beijinho
Beijinho com Brigadeiro
Morango (Bicho de Pé)
Brigadeiro
Brigadeiro Branco

Doces para Festas

A arte de confeccionar doçuras. 
Experimente. 

Bombom Trufado



INDAIATUBA

PARCELAMOS EM ATÉ  3X NO CARTÃO

Horário de Funcionamento: Segunda à sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 12h

CAMPINAS

Bolos de Casamento 

e Personalizados

Loja 1
Rua Antonio Angelino Rossi, 222

Jd. Morada do Sol - Indaiatuba/SP
loja1@duascerejas.com.br

Tel.: (19) 3935.9409

Loja 3
Rua Cônego Januário da Cunha

Barbosa, 176 (esq. Silvio Rizzardo)
Jardim Campos Eliseos - Campinas/SP

loja4@duascerejas.com.br
Tel.: (19) 3324-2980

Loja 2
Av. Conceição, 2226

Cidade Nova II  - Indaiatuba/SP
loja2@duascerejas.com.br

Tel.: (19) 3318.0176

Loja 4
Av. Dr. Alberto Sarmento, 857
Bairro Bonfim - Campinas/SP

loja5@duascerejas.com.br
Tel (19) 2515-2021 

Bolo Artístico Bolo Para Casamento Bolo Personalizado
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