
Vamos nos extasiar de muito chocolate! Ao leite, amargo, 
com caramelo, com amendoim, com pistache, com frutas 
vermelhas e todas as combinações que amamos! 
 
Nestes tempos difíceis, a Páscoa é um respiro que nos 
permite sentir o prazer de saborear muito chocolate e a 
felicidade de trocarmos carinho e presentes em família, 
entre amigos e pessoas que gostamos. 
 
Nossa intenção nessa época não se trata de vender mais e 
mais, e sim de conseguirmos atender bem a todos os amigos 
e clientes que nos acompanham sempre e que esperam por 
esse momento tanto quanto nós. É uma época sempre 
emocionante. 
 
O cardápio veio mais enxuto este ano, com os principais 
sabores, mais pedidos e mais marcantes, aqueles que no 
fundo dão aquela sensação de "que delícia! É esse sabor que 
eu realmente gosto de sentir!".  
 
A novidade fica a cargo do novo Brigadeiro Clássico 
Brasileiro, que veio do desejo de elaborar um produto 
somente com chocolate nacional, com bom teor de cacau e 
muito saboroso! Esperamos que vocês gostem tanto quanto 
nós gostamos. 
 
A Páscoa será no domingo de 04 de abril. Recomendamos 
que as encomendas sejam feitas até 20/03 e as retiradas 
ou entregas poderão ser feitas entre 28/03 e 03/04. Alguns 
produtos estarão disponíveis antes, você pode nos consultar 
caso deseje os ovos para consumo imediato. 



Meio ovinhos recheados  
com brigadeiro cremoso 
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Encomendas pelo Whatsapp: (11) 96710-5070  
Visite nosso Instagram: @pontodebrigadeiro  
Rua Pascal, 950 – Campo Belo, São Paulo-SP. 
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Ovos inteiros com 
cascas recheadas de brigadeiro 

Encomendas pelo Whatsapp: (11) 96710-5070  
Visite nosso Instagram: @pontodebrigadeiro 
Rua Pascal, 950 – Campo Belo, São Paulo-SP. 
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Ovo verde trufado  
de brigadeiro de pistache 

Encomendas pelo Whatsapp: (11) 96710-5070  
Visite nosso Instagram: @pontodebrigadeiro 
Rua Pascal, 950 – Campo Belo, São Paulo-SP. 
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brigadeiros especiais 

+R$3 sacolinha  
de presente com 
laço e cartinha 
personalizada. 



bolos inteiros recheados 



vendas@pontodebrigadeiro.com.br  

(11) 2533-6503 / 96710-5070 

www.pontodebrigadeiro.com.br 

Rua Pascal, 950 – Campo Belo, São Paulo-SP 

 
Visite nosso Instagram: @pontodebrigadeiro  

 

Kits exclusivos para presentear 
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