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2020Natal
Conheça nossos Panettones, 
brindes e presentes especiais 



Considerado pela mídia especializada como um dos melhores de São Paulo, nosso Panettone é fruto
de muito carinho, estudo e dedicação da Lu Bonometti.  Ela trouxe da Itália as técnicas tradicionais de

preparo do autêntico Panettone de fermentação natural, as quais replicamos no nosso atelier. 
O preparo demora 48 horas e o resultado é um Panettone macio, delicado e especial.

Nosso Panettone



avelã
caramelizada e
chocolate belga

Lançamento!

"Depois de um ano como este, que todos

passamos por situações inimagináveis,

achei que uma combinação assim, que faz

carinho na alma, alegra o coração, era

tudo o que precisávamos.

Eu sei que sou suspeita, mas estou

apaixonada por ele... Espero que você

goste e que este Panettone te faça sorrir

por dentro e por fora!l!"

Lu Bonometti



Outros Sabores

tradicional de
frutas cristalizadas

chocolate belga com
passas embebidas na
cachaça de amburana

frutas vermelhas
com chocolate belga
Este sabor será feito somente sob

encomenda e em fornadas especiais.



100g              500g             1kg

Tamanhos

Todos os tamahos vêm dentro da nossa
charmosa caixa. Conseguimos personalizar a cor

da fita e inserir tags com a sua identidade.

R$ 18 R$ 60 R$ 100



Panettone de Chcocolate com Passas

na Cachaça de Amburana 100g + Mini

Cachaça de Amburana 

R$ 35



Bonequinho Gingerbread

Caixinha com 2 unidades

R$ 18



Biscoito Natalizi 

Chocolate com Especiarias

R$ 32
R$ 64

140g

280g

Sem Farinha de Trigo e Sem Leite



Presentes 
Lu Bonometti

Confira a seguir a linha 

completa de presentes assinada

pela Lu Bonometti. Nossas opções

foram pensadas para envios

seguros, que garantem que os

produtos cheguem lindos e

perfeitos para consumo. 

Toda a nossa linha consegue ser

personalizada. Contacte o

nosso atendimento para

desenvolveros juntos. 

Lu Bonometti



Caixa de Presente 4 Nichos

R$ 50

Biscoitos Clássicos (16 un)

Biscoitos Amanteigados (260g)

Alfajores (4 un)

ou

ou

Recheada com:

outra opção 

de cinta



Caixa de Presente 6 Nichos

R$ 72

Biscoitos Clássicos (24 un)

Biscoitos Amanteigados (400g)

Alfajores (6 un)

ou

ou

Recheada com:

outra opção 

de cinta



Caixa de Presente 9 Nichos

R$ 120

Biscoitos Clássicos (36 un)

Alfajores (9 un)

ou

ou

Recheada com:

outra opção 

de cinta

Produtos Sortidos à sua escolha



Nougat Caramelo Alfajores Pão de Mel

80g | R$ 25 

160g | R$ 50  

Pão de Mel Bits ou

Brownie Bits

80g | R$ 25 

160g | R$ 50  

3 un. | R$ 25

6 un. | R$ 50

3 un. | R$ 35 

6 un. | R$ 64 

110g | R$ 35 

250g | R$ 64  

Marshmallow

80g | R$ 20 

 



Biscoitos Clássicos (350g) | R$ 85     

Brutti Ma Buoni (300g) | R$ 80

Lascas de Amêndoas (300g) | R$ 85          

Pote Hermético G
Pote Hermético P

Biscoitos Clássicos (175g) | R$ 60 

Amanteigados (160g) | R$ 54 

Lascas de Amêndoas (160g) | R$ 60 

Nougat ( 160g) | R$ 75 

Pão de Mel Bits (170g) | R$ 75 

Brownie Bits (170g) | RS 75 

         



Biscoitos Clássicos (2 un) | R$ 6,50 

Brutti Ma Buoni (30g) | R$ 5,50 

Amanteigados (30g) | R$ 4,00 

Brownie (1 un) | R$ 6,50 

Saquinho P



Monte seu
Kit

Monte presentes

inesquecíveis

e deliciosos, combinando as

nossas opções.

Entre em contato com o 

nosso atendimento para

personalizarmos  kits que 

te atendam perfeitamente!



R$ 69

Outra opção perfeita para

presentear é o novo livro da

Lu Bonometti. 

Nele, o leitos passeia por

incríveis fotos e receitas,

aprendento técnicas infalíveis

para preparar mais de 40

versões diferentes de  tortas

doces. 



Vamos adorar te atender e conversar 
sobre suas idéias e necessidades

Entre em contato

contato@lubonometti.com.br
(11) 93398-5500

Ou visite a nossa loja on line

www.lubonometti.com.br


