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Chocotones de 1kg deChocotones de 1kg de
muita gostosuramuita gostosura

OS BITELASOS BITELAS



Se você se comportou bem esse ano, peçaSe você se comportou bem esse ano, peça
para o Papai Noel um presente desse (oupara o Papai Noel um presente desse (ou
peça pra alguém mais perto mesmo). Essepeça pra alguém mais perto mesmo). Esse
maravilhoso vem recheado com beijinho emaravilhoso vem recheado com beijinho e
geleia de maracujá e é coberto com lascas degeleia de maracujá e é coberto com lascas de
coco.coco.

COCO COM MARACUJÁCOCO COM MARACUJÁ



Um dos docinhos mais vendidosUm dos docinhos mais vendidos
agora na versão natalina:agora na versão natalina:

Chocotone de Camafeu. VemChocotone de Camafeu. Vem
com um recheio maravilhoso decom um recheio maravilhoso de

brigadeiro branco e de Nozes,brigadeiro branco e de Nozes,
coberto com ganache decoberto com ganache de
chocolate branco e nozeschocolate branco e nozes

douradas (a cara do Natal).douradas (a cara do Natal).  
Além de lindo, é delicioso.Além de lindo, é delicioso.

  

CAMAFEUCAMAFEU



Mais difícil do que soletrar essa palavra é comerMais difícil do que soletrar essa palavra é comer
apenas um pedaço. Chocotone recheado comapenas um pedaço. Chocotone recheado com
brigadeiro brûlée e coberto com maisbrigadeiro brûlée e coberto com mais
brigadeiro brulée (porque é bom demais), barrabrigadeiro brulée (porque é bom demais), barra
de chocolate e açúcar maçaricado por cima prade chocolate e açúcar maçaricado por cima pra
deixar aquela casquinha crocante.deixar aquela casquinha crocante.  

BRÛLÉEBRÛLÉE



Você percebe que amadureceu quando Natal seVocê percebe que amadureceu quando Natal se
torna sinônimo de comida e não de presente. Etorna sinônimo de comida e não de presente. E
nada melhor do que um chocotone desse na ceia!nada melhor do que um chocotone desse na ceia!  
É recheado com Nutella e brigadeiro de Oreo.É recheado com Nutella e brigadeiro de Oreo.
Coberto com ganache e diversos docinhos no topo.Coberto com ganache e diversos docinhos no topo.  

COOKIES & NUTELLACOOKIES & NUTELLA  

Arroz com uvaArroz com uva  
passa não dá mais!passa não dá mais!



Mais um chocotone feito artesanalmente porMais um chocotone feito artesanalmente por
Nóz. Recheado com brigadeiro de Ferrero.Nóz. Recheado com brigadeiro de Ferrero.
Coberto com ganache de chocolate, castanhaCoberto com ganache de chocolate, castanha
de caju, Ferrero Rocher e brigadeiros de Ferrerode caju, Ferrero Rocher e brigadeiros de Ferrero
com Nutella pra você não saber por ondecom Nutella pra você não saber por onde
começar a comer.começar a comer.

FERREROFERRERO  



Aviso: se consumir em grande quantidade éAviso: se consumir em grande quantidade é
contraindicado o uso de celularescontraindicado o uso de celulares    (a chance(a chance
de mandar mensagens constrangedoras prade mandar mensagens constrangedoras pra

ex é grande).ex é grande).
  

CAIPIRINHACAIPIRINHA
Pra se soltar na confraternização. ChocotonePra se soltar na confraternização. Chocotone

recheado com mousse de limão e cachaça,recheado com mousse de limão e cachaça,
(vulgo caipirinha) e brigadeiro branco. Além(vulgo caipirinha) e brigadeiro branco. Além
disso é banhado com ganache de chocolatedisso é banhado com ganache de chocolate

branco e decorado com raspas de limão,branco e decorado com raspas de limão,
macarons de limão e uma ampola de cachaça.macarons de limão e uma ampola de cachaça.



Mini chocotones de 200g deMini chocotones de 200g de
muita gostosuramuita gostosura

MINIS, BABYSMINIS, BABYS  
TCHUTCHUCOSTCHUTCHUCOS
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natalinos, você já estavanatalinos, você já estava
com esse peso emcom esse peso em
agosto. Então podeagosto. Então pode
comer sem culpa essecomer sem culpa esse
delicioso chocotonedelicioso chocotone
trufado com brigadeirotrufado com brigadeiro
de Nutella e banhadode Nutella e banhado
com ganache decom ganache de
chocolate e umchocolate e um
brigadeiro no topo.brigadeiro no topo.



DOCE DE LEITEDOCE DE LEITE
COM AMÊNDOASCOM AMÊNDOAS  

Tá difícil escolher né? Mais um pra te deixarTá difícil escolher né? Mais um pra te deixar
ainda mais na dúvida:ainda mais na dúvida:    mini chocotonemini chocotone
recheado com brigadeiro de doce de leiterecheado com brigadeiro de doce de leite
Dom Coimbra e amêndoas laminadas eDom Coimbra e amêndoas laminadas e
tostadas. Coberto com ganache de chocolatetostadas. Coberto com ganache de chocolate
branco, mais amêndoas e um brigadeiro nobranco, mais amêndoas e um brigadeiro no
topo.topo.



FERREROFERRERO
A mistura da maciez da massa doA mistura da maciez da massa do
chocotone e a crocância dachocotone e a crocância da
castanha de caju ficou tão boa quecastanha de caju ficou tão boa que
fizemos a versão mini dofizemos a versão mini do
chocotone de Ferrero.chocotone de Ferrero.    
Recheado com brigadeiro deRecheado com brigadeiro de
Ferrero, coberto com ganache deFerrero, coberto com ganache de
chocolate, castanha de caju e umchocolate, castanha de caju e um
brigadeiro de Ferrero com Nutellabrigadeiro de Ferrero com Nutella
no topo.no topo.



TRADICIONAL
É tradicional, prático e
uma ótima opção pra
presentear alguém,
inclusive a você
mesmo.



NOEL,NOEL,
NUNCA TENUNCA TE
PEDI NADAPEDI NADA



TRADICIONALTRADICIONAL

Não tente agradar todoNão tente agradar todo
mundo, você não émundo, você não é
chocotone.chocotone.

BANHADOBANHADO

É tradicional, prático e
uma ótima opção pra
presentear alguém,
inclusive a você
mesmo.



BITESBITES
Pedaços de chocotone banhados no chocolatePedaços de chocotone banhados no chocolate
ao leite.ao leite.    Indicado para comer quentinho no sofáIndicado para comer quentinho no sofá
maratonando uma série. Dependendo demaratonando uma série. Dependendo de
quantas temporadas melhor levar mais de umquantas temporadas melhor levar mais de um
tubo.tubo.

  



PÃO PÃO DO DO TONETONE  
Dos mesmos criadores do Pão de Mel,Dos mesmos criadores do Pão de Mel,
apresentamos o Pão de Chocotone. Essaapresentamos o Pão de Chocotone. Essa
versão de Natal é feita com chocotone (avá) eversão de Natal é feita com chocotone (avá) e
brigadeiro de pistache. Tudo isso banhadobrigadeiro de pistache. Tudo isso banhado
com chocolate ao leite e decorado com corescom chocolate ao leite e decorado com cores
bem sugestivas.bem sugestivas.



TIO
ZÃO

TIO
ZÃO

Toda festa vem aquele tio com a piada “É pra verToda festa vem aquele tio com a piada “É pra ver
ou pra comer?”.ou pra comer?”.    E pra garantir que esse ano isso seE pra garantir que esse ano isso se
repita, porque não levar o potinho da felicidaderepita, porque não levar o potinho da felicidade
edição especial de fim de ano: PAVÊ! É feito comedição especial de fim de ano: PAVÊ! É feito com
pavê de baunilha, chocolate meio amargo epavê de baunilha, chocolate meio amargo e
bolacha Champagne.bolacha Champagne.  

  



BISCOITOBISCOITO
  ou BOLACHA?ou BOLACHA?

Só sei que é uma delícia!Só sei que é uma delícia!  
Amanteigado e feito artesanalmente.Amanteigado e feito artesanalmente.
Tão fofo que da dó de comer. JuntoTão fofo que da dó de comer. Junto
com um cafézinho com leite deixa umcom um cafézinho com leite deixa um
brunch ainda melhor.brunch ainda melhor.



BOLOBOLO
NATALINONATALINO

EncomendeEncomende  
nossos bolos paranossos bolos para  

celebrar essa data com quem você maiscelebrar essa data com quem você mais
ama (tirando aquele primo chato).ama (tirando aquele primo chato).



CHAPADOSCHAPADOS
Beijar é bom, mas já comeu um chocotone na
chapa?  E ainda Nóz temos quatro opções:
Nutella, Doce de leite, Brigadeiro e Açúcar com
canela .



DICAS IMPORTANTESDICAS IMPORTANTES  
Nossos chocotones sãoNossos chocotones são
ARTESANAIS.ARTESANAIS.
AA validade do produto é de validade do produto é de
5 dias.5 dias.
A consistência do recheioA consistência do recheio
pode variar de acordo compode variar de acordo com
o armazenamento, seo armazenamento, se
sobrar pra depois, é claro!sobrar pra depois, é claro!
Dica de ouro: Mantenha naDica de ouro: Mantenha na
geladeira e embalado, aogeladeira e embalado, ao
consumir aqueça por 30consumir aqueça por 30
segundos no microondas esegundos no microondas e
depois conte pra Nóz.depois conte pra Nóz.
Ah, e teremos preços eAh, e teremos preços e
formas de pagamentosformas de pagamentos
especiais para encomendasespeciais para encomendas
em maiores quantidades.em maiores quantidades.  



As encomendas serãoAs encomendas serão
realizadas direto no nossorealizadas direto no nosso

cardápio online.cardápio online.
  

SSe tiver alguma dúvida podee tiver alguma dúvida pode
chamar Nóz pelo WhatsApp:chamar Nóz pelo WhatsApp:

  
LIMEIRALIMEIRA

(19) 3442-6838(19) 3442-6838
  
  
  

  
  

SSe tiver alguma dúvida podee tiver alguma dúvida pode
chamar Nóz pelo WhatsApp:chamar Nóz pelo WhatsApp:

  
PIRACICABAPIRACICABA
(19) 3371-2520(19) 3371-2520

  
  
  

LIMEIRALIMEIRA

PIRACICABAPIRACICABA


