
Catálogo de Brindes,
Presentes e Delícias



Atuamos no ramo de
trazer felicidade e carinho

através da comida ha
mais de 8 anos.

Como boas descendentes
de italianos, acreditamos
que festas, eventos, bons

momentos e datas
especiais devem ser

marcados por comidas e
quitutes gostosos.

Nossos produtos são
delicados, saborosos e

feitos apenas com
ingredientes naturais e de
excelente qualidade, para
que o paladar identifique

a cada mordida o carinho
e cuidado que foram
colocados na receita.

Nossas embalagens são
todas pensadas para

resistir ao transporte, e
nossa gama de produtos

engloba desde receitas
mais delicadas e sensíveis

até produtos mais
resistentes e de validades

mais longas que permitem
que os nossos clientes

trabalhem com
flexibilidade de entrega. 

Gostamos de construir parcerias longas com
nossos clientes, discutindo ideias e vendo

possibilidades para atender da melhor forma
possível as suas necessidades. 

Nosso Jeitinho



Feitos com ingredientes de
qualidade superior,

 
Voltados para a público de

paladar refinado,
 

Resistentes a transporte e
variações de temperatura,

 
Aclamados pela crítica

especializada,
 

e Personalizáveis. 

Nossos produtos são...



Os Biscoitos

Produtos como os nossos
Rachadinhos são suaves e
delicados. Sem leite nem
farinha de trigo, usamos
ingredientes como
Pistaches puros, avelâs e
amêndoas. 

Nossas receitas clássicas,
macias, com ingredientes

queridos pelo público,
como as gotas de
chocolate belga, 

Biscoitos pequeninos e
amanteigados que são
perfeitos para acompanhar
um chá ou um café. 

Nossa variedade de
biscoitos salgados  são

um petisco delicioso
para acompanhar uma

bebida geladinha.



Irresistíveis pedacinhos de
brownie, banhados de chocolate

Bean To Bar, Dark Milk, 
46% Cacau. 

Doces

Feito seguindo as receitas
tradicionais e usando doce de leite
argentino, este lançamento é tão
delicioso que arranca suspiros na
primeira mordida. 

Nougat
Macio, com mel orgânico e
pedaços generosos de pistache e
amêndoas 

Um doce divertido e delicado. Na
sua forma artesanal, o

marshmallow além de lúdico traz
sabores e aromas naturais..

Alfajores

Brownie Bits

Marshmallow



Confira a seguir a linha de presentes
assinada pela Lu Bonometti. Nossas
opções foram pensados para envios

seguros que garantem que os
produdos cheguem lindos e perfeitos

para consumo. Todas as opções podem
ser personalizadas.

 
Contacte nosso atendimento para

desenvolvermos juntos 

Brindes e Presentes 
Lu Bonometti



Caixas de
Presente

4 nichos        6 nichos        9 nichos

Podem ser recheadas com:
Biscoitos Rachadinhos, Cookies,

Brutti ma Buoni ou Alfajores



Caixas de
Presente

Outra opção de cor a pronta entrega:
Consulte nosso atendimento para

opções de personalização deste
modelo de caixa.



Pote de 
Vidro

Pote Grande     Pote Pequeno

Podem ser recheadas com:
Biscoitos Rachadinhos, Cookies,
Brutti ma Buoni ou Lasquinha

de Amêndoas



Lata de
Biscoito

Recheadas com variedade de
biscoitos da sua preferência



Os Tubos de dois tamanhos
vêm recheados de uma

variedade de doces nossos.
Para finalizar, escolha a cor

de adesivo de sua
preferência, ou personalize

com a identidade do seu
evento ou empresa.

Tubos



Nougat



Alfajores



Saquinho P

Embalagem pequena charmosa para
brindes e lembrancinhas com 3

diferentes opções de cor e  estampa. 

Opções de recheio:
 

Biscoitos Clássicos (2 unidades)
Brutti Ma Buoni (30g)
Amanteigados (30g) 

Brownie (1 uni)



Rótulo

Embalagem para 100g de biscoitos
variados, com 3 diferentes opções de

cor e  estampa. 

Opções de recheio:

 
Biscoitos Clássicos

(100g)Amanteigados  (80g)          
Lasca de Amêndoas (100g)

Brutti ma Buoni (100g)



Outros Mimos

Duplinha de
biscoitos com 
fita de cetim

Caixinha
acrílica com 3

biscoitos,
fechada com
fita de cetim

Brownie
individual

embaladinho



Caixas especiais, em diversos tamanhos sob
demanda, recheada com a sua escolha de

biscoitos. Tem possibilidade de
customização de cor.

 
*Produto com prazo de 30 dias

Caixas 
Cartonadas



Caixa 1 Nicho
 

4 Biscoitos

Caixa 2 Nichos
 

8 Biscoitos

Caixa 3 Nichos
 

12 Biscoitos



Caixa 4 Nichos
 

16 Biscoitos

Conseguimos rechear a caixa com outros produtos
do nosso portfólio.

Fale com nosso atendimento para mais
informações.

Caixa 9 Nichos
 

36 Biscoitos



Fazemos assinatura de presentes,
brindes e produtos a granel. Tenha

sempre nossas delícias biscoitos
fresquinhos e prontos para servir,

ou a entregas de presentes pré
agendadas com antecedência.

 
Para mais informações sobre estes
serviços, entre em contato com a

nossa equipe.

Assinatura



Sobremesas
visite nosso site para

conhecer nossas
opções de bolos e
tortas del tirar o

fôlego.
 

www.casabonometti.com.br



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

visite nossa loja on line
www.lubonometti.com.br

Entre em Contato
Vamos adorar te atender e

conversar sobre suas idéias e
necessidades.

Escaneie o 
QR Code para
conversarmos 
no whatsapp

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


