
O nosso cardápio de
bolos de aniversário  



Informações Iniciais

Atenção

Encomendas devem ser feitas com, pelo
menos, 1 semana de antecedência. 

 
Encomendas que sejam feitas com menos
de 1 semana ficam sujeitas ao material

existente em stock. 

Numerário 
Mbway 
Transferência Bancária

Formas de Pagamento



Pagamento

Para garantir a reserva deverá ser
feito o pagamento de 50% do

valor total. 

O valor não é reembolsável. 
 

Em caso de cancelamento da encomenda,
esta poderá ser remarcada para uma data
disponível desde que o cancelamento seja
efetuado com 5 ou mais dias da data do

levantamento.

O restante pagamento é feito no ato da
entrega.

É necessário enviar comprovativo de
pagamento.



Ao encomendar...

Informar a data pretendida
Número estimado de
pessoas 
Ideia de decoração
Massa e recheio escolhido 

No fim de termos estas informações
connosco, ser-lhe-á fornecido um

orçamento para o mesmo 

Não trabalhamos com preços ao kg. 



Recolha do Bolo

A Recolha do Bolo é da responsabilidade do
cliente. 

Deve informar para que horas pretende
que o seu bolo esteja pronto.

À hora marcada, o bolo já estará fora do
frio, por isso, pedimos que o horário seja

cumprido.

Em caso de atraso/imprevisto, deve
informar antecipadamente.

Sábados e Domingos - Levantamentos
apenas das 10h até à 13h.



Tamanhos

XS - 12cm de diametro -
Aconselhado até 6 pessoas

S - 14cm de diametro -
Aconselhado até 10 pessoas

M - 16cm de diametro -
Aconselhado até 20 pessoas 

Outros tamanhos também são válidos,
sendo que são aconselhados
individualmente

Os tamanhos mais utilizados: 

L - 18cm de diametro -
Aconselhado entre 20-30
pessoas



As nossas sugestões...

Pão de Ló com Doce de Ovos

Pão de Ló com Doce de Ovos, Canela e Amêndoa

Torrada

Pão de Ló com Creme Pasteleiro 

Pão de Ló de Chocolate com Lemon Curd 

Bolo de Chocolate com Recheio de Frutos

Vermelhos

Bolo de Cenoura com Recheio de Brigadeiro de

Chocolate

Red Velvet com Recheio de Creme Mascarpone

Red Velvet com Recheio de Frutos Vermelhos ou

Morango

Red Velvet com Crocante de Kinder Bueno



Massas

Pão de Ló

Pão de Ló de Chocolate

Bolo de Cenoura

Bolo de Chocolate Húmido

Red Velvet 

Massa folhada 

Monta o teu bolo...



Recheios

Doce de Ovos 

Creme Pasteleiro 

Curd de Frutos Vermelhos 

Doce de Leite

Mousse de Frutos Vermelhos 

Coulis de Morango 

Mousse de Morango 

Brigadeiro de Chocolate

Curd de Limão 

Recheio de Oreo 



Recheios Premium 

Creme Mascarpone

Kinder Bueno Crocante

Crocante de Chocolate

Brigadeiro de Maracujá

Brigadeiro de Leite Nido

Kinder Bueno Cremoso



Orçamentos variam de acordo com
recheio, massa e decoração escolhidos. 

O número de fatias pode variar de
acordo com a espessura que for
cortada. 

2

Outras Informações...

1
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Todos os bolos que levem macarrons,
suspiros, mini tabletes de chocolate...
Todos estes pormenores acrescem no

valor total do bolo. 



Contactos 
Site oficial: www.mundodagula.pt 

@mundodagula21

Mundo da Gula

914219759

geral@mundodagula.pt


