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CAIXA PRESENTE P 
A caixa  P contem: 01 pote de Provoletta, 01 pote de Tofetta , 01 pacote de Pão  vegano 400gr , 
01 Chocotone 350gr e 1 Porta-Celular Veg

As caixas natalinas 
R$54.50

R$99.50

R$64.50

CAIXA PRESENTE G 

CAIXA GELADOS 

A caixa G contem: 01 pote de Provoletta, 01 pote de Tofetta , 01 pacote de Pão  vegano 400gr , 01 
marmita de Brownie  de nozes e ganache, 01 chocotone 350gr, 01 mini Caketone 200gr, 01 Caketone  
500gr  e 1 Porta-Celular Veg

A caixa fria de isopor contém:  01 tofu defumado 150gr, 01  pacote linguiça Goshen, 01 pacote salsicha 
Goshen, 01 pote de queijo 160gr, 01 pacote de pão de queijo 300gr  e  01 porta-celular veg. 

CAKETONE Mini
200gr - Bolo branco com aroma de 
panetone, frutas cristalizadas e uva-passa, 
coberto com fondant branco. 

150gr - 2 camadas de Bolo branco com 
aroma de panetone, frutas cristalizadas e 
uva-passa e 2 camadas de chantilly de 
baunilha em um pote de vidro decorado.  

Os Presentes
R$6.00

R$12.00CAKETONE Pote Vidro

PÃO DE MEL*
300gr - Pão de Mel feito com melado cana, 
açúcar mascavo  e  recheado com ganache 
chocolate. É  coberto com chocolate e 
decorado com um laço de pasta americana 
na cor vermelha.

R$16.50

As sobremesas

R$24.50CAKETONE Glaceado
500gr -  Panetone 2 camadas de recheio 
de Trufas de Chocolate e 1 de cobertura, 
decorado com frutas cristalizadas.  
Embalado para presente

R$55.00NAKEDTONE

350gr - Panetone com pedaços de 
chocolate meio amargo. 
Acompanha Sacola de Presente. 

R$18.50CHOCOTONE

Natal
* Substituímos o mel de abelhas 
por Melado de Cana

KIT DE CONSERVAS
Caixa de Madeira contendo 01 Pote de Provoletta, 
01 Pote de Tofetta e 01 Pote de Azeitonas Pretas, 
Verdes conservadas em azeite com raspas de 
laranja. 

R$36.00

R$55.00TRONCO NATALINO 
500gr -  Bolo de Chocolate em formato de tronco, recheado com Mousse de Chocolate e calda 
de cerejas. É coberto com ganache de chocolate e decorado com cerejas ao maraschino.  

R$60.00BOLO DE NOZES NATALINO 
6 pessoas - Bolo branco de baunilha, recheado com um creme de nozes., coberto com chantilly.  
Decoração com tema de natal de pasta americana e  letras chocolate com a mensagem HOHO. 

R$120.00BOLO DE NOZES NATALINO 
12 pessoas - Bolo branco de baunilha, recheado com um creme de nozes., coberto com chantilly.  
Decoração com tema de natal de pasta americana e  letras chocolate com a mensagem HOHO. 

Os Panetones

500gr - Bolo branco com aroma de pane-
tone, frutas cristalizadas e uva-passa, 
coberto com  fondant branco e  decorado 

350gr - Panetone com  frutas cristaliza-
das. 
Acompanha Sacola de Presente. 

R$16.50PANETONE



Como comprar: 
Sobremesas para a ceia: 
Aceitamos encomendas até o dia 21/12.  
As entregas ou retiradas serão no dia 23/12 até as 18hs.  Consulte taxa de 

Caixas Natalinas: 
Pronta-entrega na loja online.  Consulte Taxas de delivery 

Demais produtos: 
Sob-encomenda  na loja online.  Consulte Taxas de delivery 
Pronta-entrega Stand Comamor em feiras e eventos 
Consulte Pontos de Venda em Ribeirão Preto

NAKEDTONE PÃO DE MEL CAKETONE mini

BOLO DE NOZES TRONCO CAKETONE 


