
Mimos, Presentes e SobremesasMimos, Presentes e Sobremesas
deliciosas para compartilhar o amordeliciosas para compartilhar o amor

através da comidaatravés da comida

Por Lu BonomettiPor Lu Bonometti



Nossa linha de Natal é feita comNossa linha de Natal é feita com
muito carinho e cuidado. Todos osmuito carinho e cuidado. Todos os

anos desenvolvemos opçõesanos desenvolvemos opções
presenteáveis que agradam ospresenteáveis que agradam os

mais diversos paladares.mais diversos paladares.
Os produtos vêm em embalagensOs produtos vêm em embalagens

presenteáveis, que podem serpresenteáveis, que podem ser
personalizadas, caso haja opersonalizadas, caso haja o

interesse.interesse.    
Consulte nosso atendimetoConsulte nosso atendimeto

                            para mais informaçõespara mais informações



Desde de que lançamos, em 2017, nossoDesde de que lançamos, em 2017, nosso
Panettone recebe bastante destaque naPanettone recebe bastante destaque na

mídia como um dos melhores de São Paulo emídia como um dos melhores de São Paulo e
é um dos produtos que mais nos orgulha.é um dos produtos que mais nos orgulha.

a Lu trouxe da Itália as técnicas tradicionaisa Lu trouxe da Itália as técnicas tradicionais
de preparo do autêntico usandode preparo do autêntico usando

fermentação natural. O preparo demora 48fermentação natural. O preparo demora 48
horas e o resultado é uma massa delicada ehoras e o resultado é uma massa delicada e

especial. Nosso Panettone encanta sempre eespecial. Nosso Panettone encanta sempre e
por isso é uma ótima sugestão parapor isso é uma ótima sugestão para

presentear nas Festas.presentear nas Festas.
  

Nosso Panettone



Lançamento do AnoLançamento do Ano
Castanhas do Pará 

Caramelizadas 
e Chocolate 
Bean To Bar

"Uma combinação
bem brasileira e
super elegante." 
- Lu Bonometti



SaboresSaborestodos ostodos os  

Castanhas do ParáCastanhas do Pará  
CaramelizadasCaramelizadas  
e Chocolatee Chocolate  
Bean To BarBean To Bar

Frutas VermelhasFrutas Vermelhas
com Chocolatecom Chocolate
Branco e MeioBranco e Meio
AmargoAmargo

Tradicional deTradicional de
FrutasFrutas

CristalizadasCristalizadas

Chocolate Bean toChocolate Bean to
Bar com PassasBar com Passas

Embebidas naEmbebidas na
Cachaça deCachaça de
AmburanaAmburana



90g | R$ 1890g | R$ 18          
500g | R$ 68500g | R$ 68          

1 kg | R$ 1101 kg | R$ 110    

TamanhosTamanhos



Todos os tamahos vêm dentro daTodos os tamahos vêm dentro da
nossa charmosa caixa. Conseguimosnossa charmosa caixa. Conseguimos

personalizar a cor da fita e inserir tagspersonalizar a cor da fita e inserir tags
com a sua identidade.com a sua identidade.  

Tamanhos



Biscoitinho de ChocolateBiscoitinho de Chocolate  
e especiarias, sem farinha neme especiarias, sem farinha nem
leite, finalizado com grãos deleite, finalizado com grãos de

açúcar, que dão um brilhoaçúcar, que dão um brilho
naturalnatural

Natalizi

280g280g

R$ 64
140g140g

R$ 32



Dupla de
Gingerbread 
Dois simpáticos e tradicionaisDois simpáticos e tradicionais
biscoitos em uma charmosabiscoitos em uma charmosa

embalagem com visor eembalagem com visor e
fechamento de fita de cetimfechamento de fita de cetim

R$ 18



Brownie
Árvore 
de Natal

Nosso delicioso brownie deNosso delicioso brownie de
chocolate banhado dechocolate banhado de
chocolate e decoradochocolate e decorado
como árvore de Natal.como árvore de Natal.  

Charmosa embalagemCharmosa embalagem
de presentede presente

R$ 23



Nougat
Conheça os nossos dois sabores deConheça os nossos dois sabores de
Nougat: o Tradicional, que fazemosNougat: o Tradicional, que fazemos
desde 2012, e o lançamento do Nataldesde 2012, e o lançamento do Natal

ChocolateChocolate
com Avelãcom Avelã

Tradicional deTradicional de
Amêndoas comAmêndoas com

PistachePistache



Nougat
em Barra

caixinha com quatrocaixinha com quatro
barrinhas de nougat debarrinhas de nougat de

sabores mistossabores mistos  

R$ 36



Balinhas
de Nougat

Sabores:Sabores:

Chocolate com AvelãChocolate com Avelã

TradicionalTradicional

MistoMisto

80g80g

R$ 27

160g160g

R$ 54



Montamos combinações incríveis, paraMontamos combinações incríveis, para
agradar e impressionar nas festasagradar e impressionar nas festas

Kits de Presentes



Kit Estrela

R$ 118

- Panettone 90g do Sabor do Ano- Panettone 90g do Sabor do Ano
- Brownie Arvore de Natal- Brownie Arvore de Natal
- Duplinha de Gingerbread- Duplinha de Gingerbread

- Tubo P de Natalizi- Tubo P de Natalizi
- Tubo P de Nougat- Tubo P de Nougat



Kit Pinheiro

R$ 145

- Panettone 500g do Sabor do Ano- Panettone 500g do Sabor do Ano
- Duplinha de Gingerbread- Duplinha de Gingerbread

- Tubo P de Natalizi- Tubo P de Natalizi
- Tubo P de Alfajores- Tubo P de Alfajores



Kit Trenó

R$ 240

- Panettone 500g do Sabor do Ano- Panettone 500g do Sabor do Ano
- Caixa de Presente com biscoitos- Caixa de Presente com biscoitos

RachadinhosRachadinhos
- Duplinha de Gingerbread- Duplinha de Gingerbread

- Tubo G de Natalizi- Tubo G de Natalizi
- Barras de Nougat- Barras de Nougat



Kit Noel

R$ 227

- Panettone 500g do Sabor do Ano- Panettone 500g do Sabor do Ano
- Lata de Presente com biscoitos sortidos- Lata de Presente com biscoitos sortidos

- Tubo G de Natalizi- Tubo G de Natalizi



Monte seu Kit

Monte presentes inesquecíveisMonte presentes inesquecíveis
e deliciosos, combinando as nossas opções.e deliciosos, combinando as nossas opções.

Entre em contato com oEntre em contato com o  
nosso atendimento para personalizarmosnosso atendimento para personalizarmos

kits quekits que  
te atendam perfeitamentete atendam perfeitamente

  



Monte presentes inesquecíveisMonte presentes inesquecíveis
e deliciosos, combinando as nossas opções.e deliciosos, combinando as nossas opções.

Entre em contato com oEntre em contato com o  
nosso atendimento para personalizarmosnosso atendimento para personalizarmos

kits quekits que  
te atendam perfeitamentete atendam perfeitamente

  

Conheça nossa linha fixa de presentes e
lembrancinhas. Nossas opções foram

pensadas para envios seguros que
garantem que os produtos cheguem lindos
e perfeitos para consumo. Todas as opções

podem ser personalizadas.
 

Contacte nosso atendimento para
desenvolvermos juntos 

 

Outros Brindes e Presentes
por Lu Bonometti



Caixas de Presente

4 nichos        6 nichos        9 nichos

R$ 54 R$ 72 R$ 117

Podem ser recheadas com:
Biscoitos Rachadinhos ou Cookies



Potes de Vidro

Pote G                Pote P
R$ 85,50 R$ 63
Podem ser recheadas com:

Biscoitos Rachadinhos, Cookies,
Brutti ma Buoni ou Lasquinha

de Amêndoas



Lata de Biscoito

R$ 95,40

Recheadas com variedade de
biscoitos da sua preferência



SobremesasSobremesas
Opções deliciosas de doces eOpções deliciosas de doces e

tortas que combinamtortas que combinam
perfeitamente com asperfeitamente com as

comemorações da data.comemorações da data.  
Peça nosso catálogo completo,Peça nosso catálogo completo,

para nossos atendentespara nossos atendentes



21 cm21 cm

R$ 90

- Ganache
- Gianduia
- Pistache com Framboesa
- Delizia al Limone
- Morango
- Pera com Amêndoas
- Torta Maravilha

Nossas TortasNossas Tortas



21 cm21 cm

R$ 81

- Torta de Vovó 
- Nozes com Especiarias
- Romeu e Julieta
- Coco com Doce de Leite
- Maçã

Nossas TortasNossas Tortas



TiramisùTiramisù

6 fatias6 fatias

R$ 126



Entre em Contato

Jardins | Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1728
Higienópolis | Rua Bahia, 480

visite nossa loja on line

www.casabonometti.com.br

comercial@casabonometti.com.br
(11) 96624-7882

Vamos adorar te atender e
conversar sobre suas idéias e

necessidades.


