
B.LEM
NA SUA
CASA



dicas
OBSERVE OS ÍCONES EM CADA FOTO PARA
IDENTIFICAR AS NOSSAS DICAS:

Aqueça para servir – de preferência 
em forno convencional ou elétrico.

Mantenha refrigerado 
até a hora de servir.

Sirva inteiro ou já fatiado 
para compartilhar. 
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NOSSOS doces

Eleito o Melhor de SP pela 
Veja SP. Nas versões 
tradicional ou zero açúcar
R$ 8,50 e R$ 9,50.
Pague 9 e leve 12!

Pastel B.LEM (60g)
ou B.LEM Zero (60g)

Massa folhada com recheio 
cremoso de amêndoas e 
amêndoas laminadas por 
cima. R$ 11,90

Casquinha crocante, purê 
de amêndoas e um 
ingrediente secreto.
R$ 10,90

Cestinho de
Amêndoas (75g)

Pastel de
Torres (55g)

Massa de brioche recheada 
com canela e açúcar.
R$ 10,90

Manhã de
Canela (100g)

Clássicos de Sintra, tem 
massa aerada e recheio de 
amêndoas e ovos. R$ 12,90

A massa folhada delicada do 
original com recheio do creme 
mais querido nos 4 cantos do 
mundo. R$ 11,50

Travesseiro de
Sintra (90g)

Travesseirinho
de Nutella (55g)

Delicada camada de hóstia 
recheada com creme de 
gemas. R$ 7,40

Ovos Moles
de Aveiro (25g)

Chocolate e bolacha, o favorito 
das crianças! R$ 10,50

Unimos 2 clássicos e o 
resultado tem gostinho de 
doce de leite. R$ 5,50

Salame de
Chocolate (80g)

Brigadeiro de Baba
de Camelo (25g)

Um clássico, ovos e açúcar. 
Também na versão cítrica, 
com um toque de limão.
R$ 11,90

Quindim Cítrico e
Tradicional (100g)

Ovos, amêndoas e açúcar: 
é tradição pura.
R$ 13,90

Toucinho
do Céu (100g)

O encontro de Portugal e 
Brasil – feitas com queijo 
branco e canela. R$ 8,90

Queijada de
Sintra (50g)
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Massa fo�nha de brioche, 
enrolada com presunto e 
queijo. Uma delícia como 
lanche! R$ 10,90

Manhã Mista
(120g)

Tradicional bolinho português, 
e por aqui com mais bacalhau 
do que batata!
R$ 8,50 e 3 por R$ 21,50

O tradicional pãozinho de 
queijo, sem erro.
R$ 5,90

Bolinho de
Bacalhau (50g)

Pão de Queijo
Tradicional (90g)

Empada
Alentejana

Folhados

O clássico pão de queijo 
recheado com queijo 
português de ovelha. 
R$ 10,90

Pão de Queijo da
Serra da Estrela (100g)

Massa �rme clássica do 
Alentejo com recheio de
Frango (90g), Vegetais 
(115g) ou Bacalhau (90g).
R$ 11,90 / 11,90 e 14,90

Massa folhada com recheio 
cremoso de Frango, Bacalhau 
ou Cogumelos com Espinafre e 
Ricota (100g cada).
R$ 11,90 / 15,90 e 11,90
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Levinho e amanteigado, ideal 
para sanduíches ou torradas 
com manteiga e nossa geleia.
R$ 3,49

Pão de Leite
(95g)

Pãozinho de massa leve, 
ideal para o café da manhã. 
Experimente quentinho!
R$ 2,49

Pão macio e coberto com 
cocada. Uma delícia 
quentinho com presunto e 
queijo ou puro. R$ 7,50

Pão de Água
(90g)

Pão de Deus
(115g)

O chouriço é um embutido de 
carne de porco bem 
temperado e perfeito para 
lanches. R$ 16,50

Pão de Chouriço 
(220g)

Pão artesanal de casca �rme 
com diversos grãos e 
sementes como chia, 
gergelim, aveia e girassol.
R$ 16,50 

Pão Multigrãos 
(220g)

Pão de Azeitonas 
(220g)

Massa artesanal tradicional, 
recheado com azeitonas 
verdes, pretas e um toque de 
ervas.  R$ 10,90

Típico do Alentejo, de 
textura �rme e aerada. Que 
tal com geleia? R$ 7,50

Pão Alentejano
(220g)
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Biscoitos amanteigados que 
derretem na boca, ótimos 
para servir com café. R$ 17,90

Areias de Cascais
(190g ou 1kg)

A versão com um toque de 
canela das clássicas Areias.
R$ 17,90

Típico doce português, ótimo 
para comer puro ou com 
sorvetes e bolos.
R$ 32,90

Canelas de Coimbra 
(190g ou 1kg)

Fios de Ovos 
(300g)

Geleia de Morango com 
Vinho do Porto (300g ou 
700g). Deliciosa com 
nossos pães. R$ 27,90

Geleia de Morango
com Vinho do Porto

Geleia de Abacaxi
com Canela 

Geleia de Abacaxi com 
Canela (300g ou 700g). 
Deliciosa com nossos pães.
R$ 27,90

Bolinho à base de gemas 
embebido em calda de açúcar e 
especiarias. Sirva em 
compoteiras de vidro. R$ 45,90

Papo de Anjo
(800g)



Faça já sua
encomenda

11 99472.8856

blempadaria


