
atelier de doces



A nossa Cozinha tem como objetivos realizar

sonhos, levar carinho e excelência em forma de

bolos e doces.

Seguindo e criando tendências, buscando o que

há de melhor no mercado, utilizando produtos

frescos e de qualidade, criamos e recriamos

nossas receitas.

Do doces mais simples ao bolo mais sofisticado,

queremos atendê-los com qualidade e atenção.

Nossas gostosuras estarão em todas as

comemorações da sua vida!

Macarons, cupcakes, rocamboles, brownies, bolos.

Aqui você encontra de tudo e mais um pouco.

Ficamos felizes quando nos apresentam novos

desafios!

Esperamos surpreender você com o nosso

atendimento e nossos sabores!

Nossa Cozinha
Aqui está o que nos inspira e faz o nosso

coração suspirar. Venha se apaixonar com a
gente.

cozinhadakeka.com

facebook.com/cozinhadakeka

keka@cozinhadakeka.com

@cozinhadakeka

21 98225.1119
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MENU
Rocambole

Carinho em forma de doce. Sobremesa ideal para qualquer ocasião. Massa de pão de

ló enroladinha com o recheio que desejar. Tudo muito fresquinho e delicioso!

Cupcake

Bolinhos individuais, deliciosos, versáteis, com uma possibilidade infinita de sabores

e decorações. Perfeito para todo tipo de festa, comemoração e ótima opção de

presente.

Brownie

Sobremesa americana com a qualidade da Cozinha da Keka. A delícia se apresenta

de várias formas. Pode ser chocolate puro, massa com nozes e até recheado com

doce de leite, brigadeiro ou Nutella (R). Sucesso entre crianças e adultos, além de

uma ótima opção de presente para adoçar a vida de quem você ama.

Bem-casado de brownie

Nessa versão os brownies vão em formato redondo, deliciosamente recheados e

embalados com papel celofane transparente e acabamento com um charmoso laço

de fita de cetim. Perfeito para acompanhar ou substituir os bem casados tradicionais

e para presentear pais, padrinhos e convidados especiais.

Macaron Tradicional

Doce francês de massa leve e sabor sofisticado. Um charme para a decoração de

qualquer mesa. Primorosamente produzido em nossa Cozinha com receita especial e

produtos cuidadosamente selecionados. Várias opções de cores e sabores para

decorar sua festa e encantar o paladar dos seus convidados.

Bolo de Pasta Americana

Delicioso bolo com diversas opções de massa e recheio. Decorado com a tradicional

pasta americana de forma elegante e impecável, seguindo as principais tendências

para casamento e festas em geral.

Bolo Espatulado

Combinação de estilo rústico, delicadeza e romantismo. Diversas opções de sabores

e decoração feita com uma leve camada de buttercream ou marshmallow,

acompanhado de flores e/ou frutas naturais.

Naked Cake

A tendência que veio para ficar nas festas brasileiras. Combinação impecável entre

técnica, frescor, qualidade e estilo. Diversas opções de sabores para massa e recheio,

além de decoração com frutas e/ou flores, sempre ao natural.




