
 

 

 

 
Os produtos do Atelier Baunilha são feitos com receitas         
básicas e originais, buscando sempre novidades para todas        
as dietas. 
 
* Todos os produtos listados na tabela não        
contém em sua composição ingredientes de      
origem animal, como ovos, gelatinas, leite e       
derivados, mel e corantes com ingredientes não       
veganos * 
 
* Todos os produtos são indicados para dietas        
para alérgicos, intolerantes, com restrição, livres      
de lactose, caseína, ovos, vegetariana e vegana * 
 
Priorizamos sempre o uso de ingredientes      
nacionais, de pequeno produtor e de nossa       
região. 
 
Consulte nossa disponibilidade de estoque, datas,      
quantidades, horários de entregas e retiradas. 
 
Entregas são feitas por carro, uber ou biker, de acordo com           
dia, horário, área e encomenda feita. 
 
Retiradas devem ser feitas em nosso Atelier (Parque das         
Nações em Santo André). 
 
Pagamentos devem ser feitos por dinheiro, cheque ou        
transferência bancária no Itaú. 
 
 

Para mais informações, fique à vontade: 
11 4996 3648  11 98105 8270 

baunilha@terra.com.br 

 

Salgados 
 

Molho de só Tomate 
Contém: traços de glúten, açúcar, sal, tomate, manjericão e salsinha 

13$ 
500ml 

Nhoque de batata 
Contém: glúten, batata e sal 

10$ 
500grs 

Burger de Pts  
Contém: glúten, óleo de soja, proteína de soja, cenoura, azeite, sal 

28$ 
10uni/100grs cada 

Burger de Grão de Bico 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, aveia e  grão de bico 

30$ 
10uni/100grs cada 

Torta Assada de Palmito 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, orégano e palmito 

34$ 
aprox. 800grs 

Torta Assada de Legumes 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, orégano, abobrinha, cenoura e ervilha fresca 

34$ 
aprox. 800grs 

Quiche de Alho Poró 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, tofu e alho poró 

38$ 
aprox. 800grs 

Quiche de Cebola Caramelizada 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, tofu, açúcar mascavo  e cebola  

37$ 
aprox. 800grs 

Quiche de Berinjela 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, tofu e berinjela 

36$ 
aprox. 800grs 

Quiche de Marguerita 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, tofu, queijo vegetal, tomate e orégano 

38$ 
aprox. 800grs 

Quiche de Tomatinhos 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, tofu, tomate cereja e orégano 

36$ 
aprox. 800grs 

Empadão de Palmito 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, palmito, tomate e azeitona 

40$ 
aprox. 800grs 

Burgão Artesanal de PTS Semi Integral Assado com Queijo 
Contém: glúten, óleo de soja, proteína de soja, cenoura, azeite, sal, queijo vegetal Superbom e mix de gergelim 

38$ 
com 10unidades 

Esfiha Semi Integral de Abobrinha, Uva passa branca e Aveia (tam grande) 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, abobrinha, uva passa branca e aveia em grãos 

35$ 
com 10unidades 

Esfiha Semi Integral de Palmito Cremoso (tam grande) 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, palmito e orégano 

37$ 
com 10unidades 

Esfiha Semi Integral de Escarola com Gergelim (tam grande) 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, escarola e mix de gergelim 

35$ 
com 10unidades 

Quibinho com Castanhas 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, proteína de soja, amêndoas, hortelã, alho e temperos árabes 

19$ 
com 16unidades 

Pão de Queijo 
Contém: traços de  glúten, óleo de soja, sal e batata 

18$ 
com 16unidades 

Falafel 
Contém: traços de glúten, óleo de soja, azeite, sal, grão de bico, salsinha e temperos árabes 

20$ 
com 16unidades 

Mini Torta de Palmito 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, palmito, ervilha fresca, azeitona e orégano 

16$ 
com 16unidades 

Bolinha de Queijo vegetal 
Contém: glúten, óleo de soja, sal, queijo vegetal Superbom e orégano 

22$ 
com 16unidades 

Travesseirinho de Palmito 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, palmito, temperos e orégano 

22$ 
com 16unidades 

Croquete de Salsicha vegetal 
Contém: glúten, óleo de soja, azeite, sal, salsicha vegetal Superbom e temperos 

23$ 
com 16unidades 

 

 

Kit Festa 20 Convidados - 570reais - 620reais 
preço muda de acordo com o bolo escolhido 

Kit Festa 50 Convidados - 1.400reais - 1.550reais 
preço muda de acordo com o bolo escolhido 

200 salgadinhos prontos sendo: 

50 falafel de grão de bico + 50 bolinhas de queijo vegetal 

50 travesseirinhos de palmito + 50 quibinhos com castanhas e pts 

 

100 docinhos enrolados sendo: 

50 brigadeiros + 50 beijinhos 

 

2kgs de bolo decorado 

500 salgadinhos prontos sendo: 

150 falafel de grão de bico + 150 bolinhas de queijo vegetal 

100 travesseirinhos de palmito + 100 quibinhos com castanhas e pts 

 

300 docinhos enrolados sendo: 

100 brigadeiros + 100 beijinhos + 100 cajuzinhos 

 

5kgs de bolo decorado 

OBS: Favor confirmar com antecedência, caso não, os salgadinhos, docinhos e bolo serão aqueles de acordo com a disponibilidade da semana no Atelier 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

* Todos os produtos listados na tabela não        
contém em sua composição ingredientes de      
origem animal, como ovos, gelatinas, leite e       
derivados, mel e corantes com ingredientes não       
veganos * 
 
* Todos os produtos são indicados para dietas        
para alérgicos, intolerantes, com restrição, livres      
de lactose, caseína, ovos, vegetariana e vegana * 
 
Consulte nossa disponibilidade de estoque, datas,      
quantidades, horários de entregas e retiradas. 
 
Entregas são feitas por carro, uber ou biker, de acordo com           
dia, horário, área e encomenda feita. 
 
Retiradas devem ser feitas em nosso Atelier (Parque das         
Nações em Santo André). 
 
Pagamentos devem ser feitos por dinheiro, cheque ou        
transferência bancária no Itaú. 
 

Para mais informações, fique à vontade: 
11 4996 3648  11 98105 8270 

 

Doces 
 

Brigadeiro 
Contém: traços de glúten, açúcar, biomassa artesanal de banana verde, chocolate meio amargo e cacau 

25$ 
10uni/15grs cada 

Beijinho 
Contém: traços de glúten, açúcar, biomassa artesanal de banana verde, leite de coco e coco ralado 

25$ 
10uni/15grs cada 

Cajuzinho 
Contém: traços de glúten, açúcar, biomassa artesanal de banana verde e amendoim torrado 

25$ 
10uni/15grs cada 

Pão de Especiarias com Ganache meio amargo 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, chocolate meio amargo, leite de coco, canela, cravo, gengibre e noz moscada 

6$ 
pedido mínimo 5uni 

Pão de Especiarias com Doce de leite vegetal 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, doce de leite vegetal, canela, cravo, gengibre e noz moscada 

6$ 
pedido mínimo 5uni 

Palha Italiana 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, chocolate meio amargo, leite de coco e biscoito tipo maisena 

4$ 
pedido mínimo 8uni 

Brownie Chocolatudo 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, chocolate meio amargo e cacau 

4$  -  28$ 
60grs  -  600grs 

Brownie com Pasta de Amendoim 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, chocolate meio amargo, cacau e pasta integral de amendoim 

4$  -  28$ 
60grs  -  700grs 

Brownie com Nozes 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, chocolate meio amargo, cacau e nozes 

5$  -  30$ 
60grs  -  700grs 

Brownie com Biscoitos  
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, chocolate meio amargo, cacau e biscoitos recheados  

4$  -  28$ 
60grs  -  700grs 

Cookie com Chocolate Meio Amargo 
Contém: glúten, açúcar mascavo, óleo de soja, leite de coco e chocolate meio amargo 

4$ 
pedido mínimo 6uni 

Cookie com Laranja, Amêndoas 
Contém: glúten, açúcar mascavo, óleo de soja, leite de coco,  amêndoas e laranja cristalizada 

4$ 
pedido mínimo 6uni 

Cookie recheado com Pasta de Amendoim 
Contém: glúten, açúcar mascavo, óleo de soja, leite de coco e pasta integral de amendoim 

5$ 
pedido mínimo 6uni 

Cookie Duplo com Biscoito  
Contém: glúten, açúcar mascavo, óleo de soja, leite de coco, gotas de chocolate e biscoito recheado 

4$ 
pedido mínimo 6uni 

Cookie Integral com Melado 
Contém: glúten, melado ou agave ou mel vegano, óleo de soja, aveia e chocolate meio amargo 

6$ 
pedido mínimo 6uni 

 

 

Cacau 20$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja e cacau 

Baunilha com Chocolate 20$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja e chocolate meio 

amargo 

Fubá com Goiabada e Coco 20$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, fubá, coco ralado 

adoçado e goiabada 

Bolo Pet 20$ 
Massa com banana, aveia e linhaça + cobertura de 

compota de banana 

Cenoura 20$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja e cenoura 

Amendoim 20$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, canela e 

amendoim 

Especiarias 20$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, canela, cravo, 

gengibre, noz moscada e cacau 

Torta Palha Italiana 70$ 1kg 
Camadas intercaladas com ganache meio amargo 

e bolachas tipo maisena 

Maçã com Canela e Castanhas 20$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, maçã, canela e 

castanhas 

Churros 25$ 
Contém: glúten, açúcar, óleo de soja, canela e doce de 

leite vegetal 

VULCÃO 30$ 
Deixe seu bolo extra especial com calda 

extra de chocolate 

Cheesecake crudi 90$ 1kg 
Base crocante de granola + creme de castanha de 

caju, óleo de coco e adoçado com melado 

* Todos os bolos são feitos com farinha de trigo branca, açúcar refinado e óleo de soja. Entre em contato para substituições. 

 
 

 

Floresta Negra 60$ 
Massa de cacau 100% + recheio de cerejas e chantilly 

vegetal 

Brigadeiro 58$ 
Massa de cacau 100% + recheio de brigadeiro de 

biomassa de banana verde 

Chocolatudo 60$ 
Massa de cacau 100% + recheio de ganache meio 

amargo 

Floresta Branca 60$ 
Massa branca de baunilha + recheio de cerejas e 

chantilly vegetal 

Especiarias 62$ 
Massa de cacau 100% com canela, cravo, gengibre e 

noz moscada + recheio de ganache meio amargo 

Chocoavelã 65$ 
Massa de cacau 100% + recheio de ganache de avelãs 

com  meio amargo e avelãs 

Prestígio 57$ 
Massa de cacau 100% + recheio de creme de coco 

Prestígio Chocolatudo 60$ 
Massa de cacau 100% + recheios de creme de coco e 

ganache meio amargo  

Brownie Chocolatudo 70$ (com 1,5kgs) 
Massa bem chocolatuda de brownie + recheio de 

ganache meio amargo  

Cremoso de Coco 57$ 
Massa de baunilha + recheio de creme de coco 

Capuccino 62$ 
Massa de café + recheio de ganache meio amargo + 
chantilly de canela e decoração com café, canela e 

cacau em pó 

Cookie Monster 65$ 
Massa branca de canela + recheio com cookies com 

gotas e ganache meio amargo + chantilly de canela e 
cookies 

Coco Queimado 58$ 
Massa de baunilha com açúcar mascavo + recheio de 

creme de coco queimado 

Pretzel + Caramelo 65$ 
Massa com açúcar mascavo + recheio de ganache 

meio amargo, caramelo e pretzel 

Arco íris 75$ (com 1,2kgs) 
4 Massas coloridas de baunilha + recheio de chantilly 

de leite de coco ou ganache meio amargo 

Indiano 58$ 
Massa de baunilha com canela + recheio de doce de 

leite vegetal 

Palha Italiana 65$ 
Massa de cacau 100% + camadas de ganache meio 

amargo com biscoitos tipo maisena 

Paçoca 55$ 
Massa branca de amendoim com canela + recheio de 

creme de confeiteiro com paçoca 

Cookies + Cream 65$ 
Massa branca com biscoitos recheados + recheio com 

biscoitos e ganache meio amargo + chantilly de 
biscoito 

Napolitano 55$ 
Massas coloridas de baunilha + recheio de creme de 

confeiteiro de baunilha com geléia de morango + 
cobertura de chocolate e calda de morango 

Churros 60$ 
Massa branca com canela + recheios de ganache meio 

amargo e doce de leite vegetal + mini churros para 
finalizar 

Piñata adicional de 10$ 
Escolha o bolo e deixe ele com uma surpresa ao cortar 

com confeitos de chocolate coloridos :) 

KitKat adicional de 20$ 
Escolha seu sabor favorito e deixe ele com com a 

borda cheinha de kitkat :) 

Bolos com detalhes ou topos de pasta 
americana adicional de 5-10$ 

 

 

 

* Todos os bolos são feitos com       
farinha de trigo branca, açúcar     
refinado e óleo de soja. Entre      
em contato para substituições. 
 
- Bases de recheio com ganache      
meio amargo são feitas com     
leite de coco. 
 
- Os preços são referentes a      
bolos de 1kg, exceto aqueles     
descritos na tabela  
 
Bolos com 1kg = 16cm 
                   1,5kgs = 20cm 
                   2kgs = 25cm 

 

 


