


PERSONALIZE DO SEU JEITO  

Escolha uma massa, três recheios o 

modelo, o tamanho e a decoração. 

Se for Naked, escolha apenas 2 recheios. 

MASSAS  

Baunilha – Chocolate – Brownie 

Alpino, abacaxi com coco, ameixa com 

coco, banana com nutella, beijinho, 

brigadeiro ao leite, creme de moça, 

compota de morango, doce de leite, twix, 

4 leites com morangos, ninho, ninho com 

nutella, oreo, Ovomaltine, praline de 

amendoim, trufa de cupuaçu ou de 

maracujá.  
* Em caso de dúvidas sobre harmonização de 
sabores, basta entrar em contato que será um 

prazer auxiliar na escolha!   

RECHEIOS  



MODELOS  

 

Naked Cake, Semi Naked, 

Chantininho, Brigadeirudo. 

TAMANHOS  

 

Pequeno 15 cm (10 fatias)  

 

Médio 20 cm (25 fatias)  

 

Grande 25 cm (35 fatias)  

 

Extra Grande 30 cm (50 fatias)  

 

 Super grande (2 andares) 

30 cm e 20 cm   

(80 fatias) 
 

Precisa de um bolo maior?  

Sugerimos o bolo fake, consulte valores.  

*Recomendamos sempre calcular 
100g de bolo por pessoa.  

 



\ 

DECORAÇÕES  

 

Escolha mini docinhos ou 

guloseimas finni.  

 

Para decoração com flores, 

artes em scraps e morangos, 

consulte valores. 

 

Topos com brigadeiro de 

chocolate Belga Callebaut é 

cobrado um adicional de 

15% sobre o valor do bolo 



\ 

BRIGADEIRUDO 
 

Vai além de um bolo delicioso, é o 

queridinho dos apaixonados por 

brigadeiro nas versões branco  ou ao  

leite, finalizado com docinhos.  

15 

fatias 

125,00 

25 

fatias 

165,00 

35 

fatias 

200,00 



10 fatias  

75,00 

20 fatias  

150,00 

35 fatias  

215,00 

NAKED CAKE 

 

 

Bolo pelado é tendência, seu 

charme fica por conta do seu 

recheio aparente e rusticidade e 

as famosas gotinhas de 

brigadeiro.  

 

 

 

  

 



A montagem em dois andares é 

possível a partir de 35 fatias, o 

valor adicional é de 30% sobre o 

tamanho bolo. 



CHANTININHO 
 

Delicioso sabor de chantilly 

misturado com leite ninho, há 

diversas possibilidades na 

decoração e efeitos. Veja alguns 

dos modelos no nosso instagram 

@cakebyjackie ou podemos criar 

juntos e usar a imaginação para 

elaborar o bolo que você tanto 

sonhou.  

15 

fatias 

120,00 

25 

fatias 

175,00 

35 

fatias 

220,00 

50 

fatias 

280,00 

85 

fatias 

550,00 





SEMI-NAKED COM 

CHANTININHO  
 

15 

fatias 

120,00 

25 

fatias 

175,00 

35 

fatias 

220,00 

Um quase Naked que mantém a linha 

rústica e ao mesmo tempo sofisticada. 

As enxutas camadas de chantininho, 

geralmente em cores claras, 

predominam quando a gente quer 

fazer um “mostra e não mostra” cheio 

de charme. Para decorar sugerimos 

flores - elas preservam a delicadeza 

particular que este modelo tem. 



BOLOS ESPECIAIS 
 

 

 

 

  

 

RED VELVET 
 (veludo vermelho) 

 

Massa  nobre aveludada com o 

buttermilk caseiro, leve sabor de 

cacau e com recheio suave de 

cream cheese receita desenvolvida 

pela Jackie  

 

Temos ele em 3 versões 

  

 

1 – Versão Naked Cake recheado 

com brigadeiro de cream cheese e 

finalizado com minidocinhos 

10 

Fatias 

80,00 

20 

Fatias 

160,00 

35 

Fatias 

220,00 



BOLOS ESPECIAIS 
 

 

 

 

  

 

RED VELVET 

  
 

2 - Versão Torta finalizada com 

morangos e muito creme suave    

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Versão  espatulado em 

chantininho 

 5 

Fatias 

(mini) 

80,00 

15 

Fatias 

125,00 

20 

Fatias 

175,00 

35 

Fatias 

220,00 

8 

Fatias 

90,00 



BROWNIE 
 

8 fatias  

80,00 

20 fatias 

160,00 

 

O Brownie é um bolinho norte-

americano que originalmente 

levava cinco ingredientes: 

chocolate, manteiga, açúcar, 

ovos e farinha. Aos poucos, 

alguns elementos foram 

incorporados a ele.  

 

Temos o Brownie Pie  em dois 

tamanhos com dupla camada 

de recheio. 

 



OREO’S CAKE 
 

15 

fatias 

150,00 

25 

fatias 

185,00 

Massa black com original cacau 

do biscoito, recheio de biscoito  

Oreo finalizado com leve 

chantininho de oreo. 

 

Combinações com outros recheios 

disponível no cardápio é possível   



SOBREMESA NA TAÇA 
 

 

 

 

 

 

 
 

SABORES 
 

 Abacaxi flambado  

Prestígio  

Bombom de morangos 

Cenoura com chocolate  

Cupulate 

Brownie 

 

Tiramissu   

Banana pudding   

Red Velvet   

 

70,00 

Kg 

75,00 

Kg 

Valores de acordo com os recheios e 

finalizações, a travessa ou taça deve 

ser trazida 24h antes do horário 

marcado para retirada da 

encomenda, tamanho mínimo 1 kg, 

verifique a capacidade dela em 

litros, pois o peso final da torta será 

equivalente a capacidade em litros.  



São embalados em crepom simples 

ou celofane transparente. A cor do 

laço de fita* fica a seu critério. 

*Valores referentes à laço simples 

e com gramatura de até 22mm. 

Segundo a tradição, 

representam a união e 

comprometimento do casal e 

garantem felicidade para 

toda vida 

RECHEIO 

  

Doce de leite   

Praliné   

Limão  

LEMBRANÇAS 
 BEM-CASADO 

A partir 

de 3,90 a 

unidade 

Acima de 

100 

unidades 

3,50 cada 



LEMBRANÇAS 
 PIPOCA TRUFADA 
 

60,00 

Kg Kg 

 

Pacotinhos com os seguintes tamanhos:  

– 1kg  

– 500g  

– 250g (deste tamanho, pedido mínimo 

de 2 pacotinhos)  

– 100g (deste tamanho, pedido mínimo 

de 10 pacotinhos)  

 

Embalagens:  

Todos os pacotinhos são transparentes, 

amarrados com fita e acompanha tag 

“Cake by Jackie” 

 
Obs.: sobre volume da pipoca. 100g de pipoca 

trufada equivale a um volume de 

aproximadamente 320ml.  

  

 Sabores: 

– Leite ninho  

– Sensação  

– Churros  

– Ovomaltine 



\ 

CASEIRINHO 
 

Bolos caseirinhos são bolos ideias 

para acompanhar um café ou até 

mesmo fazer parte de sua 

comemoração.  

 

 

SABORES    

 

 

 Banana bread   

Cenoura comChocolate  

Chocolate com Ninho  

Chocolatissimo  

  Leite Ninho  

Leite Ninho com Praliné  

Laranja com Glacê    

Pão de Mel  

Paçoca com Oreo 

 
Grande 

55,00 

Médio 

45,00 

Pequeno 

35,00 



CASEIRINHO 

Quadrado e Retangular  

  
 

 

  

 

 
 

Babados de Brigadeiro 

vão bem em bolos de: 
 

Cenoura com chocolate   

 Chocolate com leite Ninho 

Leite Ninho com Nutella  

*todos finalizados com  chocolate 

Belga Callebaut  

 

Pequeno 

55,00 

Médio 

75,00 

A partir 

de 50,00 

Kg 



BOLO DE ROLO  
 

Tradicional de Pernambuco, é um bolo 

rocambole com finas camadas de massa e 

recheio de goiabada, finalizado com renda 

de açúcar.  

 

 O bolo é vendido pelo peso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00 

Kg 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

No momento da encomenda  

Informe: Nome completo; telefone de fácil contato; data e 

horário em que irá retirar o pedido;   Informe também o 

produto, a quantidade, o modelo, o sabor e o tipo de 

decoração.  

Se possível peça o troco antecipadamente. 

 

Pedimos que faça a sua encomenda com pelo menos 5 dias 

de antecedência, mas como estamos sempre sujeitos à 

disponibilidade em nossa agenda, consulte-nos antes de 

fazer o seu pedido. 

 

    Indisponibilidade de sabor:  

Qualquer sabor está sujeito a indisponibilidade repentina. 

Caso isso ocorra, entraremos em contato para informar e 

sugerir outros sabores de substituição. 

 

 Alterações ou cancelamentos:  

os pedidos podem ser alterados ou cancelados, de acordo 

com a necessidade do cliente, até 48h antes do horário 

agendado para a retirada. 

 



A forma de pagamento 50 % do valor 

da encomenda  via  depósito 

bancária/transferência realizado 

antecipadamente e comprovado.  O 

restante  poderá ser  à vista (dinheiro 

ou cartão de débito) e transferência 

bancária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário de atendimento:  

Segunda a sábado , das 9h as 19h. Os 

WhatsApp são respondidos em até 24 horas e 

em dias úteis.  

 

Para maiores informações e para fazer seu 

pedido entre em contato conosco: 

 

Celular (TIM e WhatsApp):  

(94) 9 81395273 

Instagram: @cakebyjackie 

 

Facebook: facebook.com/cakebyjackie 

 

Endereço: Rua 15 de Novembro, 43. Rio Verde 

 

Aconselhamos que venha acompanhado para 

retirar o seu pedido, excepcionalmente se for 

bolo.  

 

Além disso, esteja munido de um objeto de 

superfície plana e firme (ex: tábua de cortes) 

para que este dê suporte durante o transporte. 

 

Caso deseje trabalhamos com aluguel de 

suporte de vários modelos, consulte-nos valores 

e disponibilidade. 



“Foi no açúcar que encontrei o meu 

lugar no mundo, sou engenheira 

por formação e confeiteira de 

coração e vocação, meu lema é 

"focar nos bolos e colocar o maior 

amor possível" sou adepta a bolos 

autorais, muitos recheios são 

criações minhas, resultado de 

muitos testes e fracassos, mas 

monetizar um dom e torna-lo algo 

diferenciado é a minha definição 

de sucesso que está apenas no 

inicio.” 

 

Jaqueline  

Desenvolvido por @atelieideiacriativa 


