
SIS CELEBRATION

AMERICAN STYLE

Bolos especiais para festas, eventos e comemorações. As 
massas sugeridas podem ser combinadas com diferentes 
recheios à sua escolha. Feitos com todo o requinte e cuidado 
que exige a ocasião. Você também pode personalizar seu bolo 
desde o tema escolhido até com a escolha das decorações 
personalizadas (“sugarcraft”).  

Bolos tradicionais da cultura americana, que dão um toque 
todo especial ao seu evento. O recheio e a decoração podem 
ser escolhidos, personalizando de acordo com seu estilo ou 
tipo de celebração.

SUGAR CRAFT
Arte em açúcar que usa glacês, cobertura com pasta 
americana, fondant, a fim de personalizar e decorar seu bolo 
de modo com elegância. Modelagem de flores, personagens 
infantis e objetos. Também podem ser associados a bolos 
cobertos com chantilly e brigadeiro.

Cuidados com seu bolo: 
Evite balançar muito no transporte. Procure acomodar a 
embalagem de modo que ela fique firme. 
Bolos cobertos com pasta americana não podem ser 
armazenados na geladeira



MASSAS - SIS CELEBRATION

SIS RECHEIOS

- Brigadeiro gourmet 
(Alpino, Amaretto, bicho de pé, 
bolacha Oreo, caramelo, 
champagne, chocolate belga, 
chocolate branco, chocolate 
tradicional, leite Ninho, Nutella, 
Ovomaltine, paçoca, pistache)  

- Brigadeiro de Ninho trufado 
(creme à base de leite 
condensado, creme de leite, 
leite Ninho e chocolate branco) 

- Ganache 
(chocolate branco, ao leite ou 
amargo e creme de leite) 
Damasco (creme com damasco 
e leite condensado) 

- Creme de Alpino 
(creme de leite, doce de leite, 
chocolate em pó e chocolate 
em barra)

- Massa pão de ló 
- Massa de chocolate  
- Massa de cenoura

- Massa de nozes  
- Massa de coco  
- Massa de Ninho 

- Creme de Moça 

- Nutella cremoso 

- Mousse aos 3 leite 
(creme à base de leite 
condensado, creme de leite 
e leite Ninho) 

- Mousse aos 4 leites 
(creme à base de leite 
condensado, creme de leite, 
leite Ninho e leite de coco) 

- Strogonoff de nozes 
(creme de leite, doce de 
leite e nozes trituradas) 



SIS RECHEIOS

- Delícia de coco  
(leite condensado, leite de 
coco e coco ralado) 

- Doce de leite  
- Doce de abacaxi 
- Delícia de maracujá 
(chocolate branco, creme de 
leite e suco de maracujá) 

- Mousse de morango 
(leite condensado, chantilly 
e gelatina de morango)

TRADICIONAIS - SIS CELEBRATION
- Churros 
(naked cake ou todo coberto) 

-Red Velvet (american style) 
(tradicional com cream cheese)

SIS ACCESSORIZE

- M&M (na cobertura) 
- Letras em glacê  
- Letras em pasta americana 

- Chantilly com morangos 
- Mousse trufada de morango  
(morango, chocolate branco e 
chantilly) 

- Mousse de nozes 
(doce de leite, nozes e chantilly) 

- Mousse de limão 
- Mousse de chocolate 
(Naked Cake com frutas 
vermelhas)

- Red Velvet (american style) 
(com brigadeiro) 

- Red Velvet com frutas vermelhas 
Pasta americana 

- Sugarcraft (modelagens 
em açúcar)  
- Massa colorida 


