
Os melhores chocolates para presentear quem você ama

Os descontos podem sofrer alterações sem aviso prévio. 
Consulte os estoques direto com as lojas.

Fale agora 
com a Kopenhagen

e escolha e melhor
maneira de comprar:

Você merece 
a melhor

Os descontos podem sofrer alterações sem aviso prévio. 
Consulte os estoques direto com as lojas.

Fale agora com a
Cacau show Mega store

e escolha e melhor
maneira de comprar:

Os descontos podem sofrer alterações sem aviso prévio. 
Consulte os estoques direto com as lojas.

Fale agora com a
lojas americanas

e escolha e melhor
maneira de comprar:

OVO LINGATO
PELÚCIA - 150G

R$ 119,90

Ovo de chocolate ao leite e confeitos 
de açúcar cobertos com chocolate 
ao leite e cobertos com chocolate 
branco colorido. 1 Pelúcia Lingato.

OVO LÍNGUA 
DE GATO 

R$ 59,90

R$ 99,90

R$ 149,90

Ovo e línguas de gato de 
chocolate ao leite. 

500g

300g

150g

OVO NHÁ BENTA 
EXAGERO - 400G

R$ 124,90

Ovo de chocolate ao leite recheado 
com marshmallow. 

RÉGUA OVINHOS 
CLÁSSICOS  - 235G

R$ 65,90

OVO CHOKONUT -
300G

R$ 99,90

1 Ovo de chocolate ao leite com pasta
de avelã e pedaços de avelãs.
2 Chocolates ao leite com pasta de 
avelã e pedaços de avelãs.  

Ovinho Nhá Benta, Ovinho Lajotinha, 
Ovinho Chumbinho e Ovinho Língua 
de Gato.

R$ 59,90

OVO BLACK & WHITE 
- 175G
Ovo metade chocolate ao leite e metade 
chocolate branco e ovinhos de chocolate 
ao leite e branco.  

OVO DREAMS 
MERENGUE DE 
MORANGO-400G

R$ 69,90

Ovo de chocolate ao leite com 
casca recheada no sabor merengue
de morango. 

OVO LACREME
MEZZO RECHEADO
400G

R$ 72,90

Meia casca de chocolate ao leite 
laCreme recheada com trufa de 
chocolate ao leite e meia casca de 
chocolate branco laCreme recheada 
com trufa de chocolate branco. 

OVO 
CHOCOMONSTROS
COM PANTUFA - 160G

R$ 99,90

Delicioso ovo de chocolate ao leite. 
Acompanha um par de pantufas, 
com movimento ao pisar. 
 

OVO 
CHOCO ESPORTES - 160G
LAKERS | NBA | CHICAGO BULLS

R$ 69,90

Delicioso ovo de chocolate ao leite com 
uma mini bola de basquete exclusiva. 
Um presentão para todos que são fãs 
da NBA! Acompanha 1 mini bola de basquete 
 

TRIO COLLECTION MOUSSES - 400G

R$ 72,90

Duas meias cascas de chocolate ao leite recheadas com mousses de chocolate 
LaNut e laCreme e uma casca de chocolate intenso recheada com mousse de 
chocolate Bendito Cacao. Acompanha colher para degusta.

OVO 
MONTEBELLO - 155G

R$ 29,90

O delicioso ovo montebello é feito 
com chocolate ao leite e recheado 
com marshmallow tradicional. 
Opção ideal para saborear ou 
presentear alguém especial!

OVO NESTLÉ 
CLASSIC - 185G 

R$ 39,99

OVO HELLO KITTY 
DELICCE - 90G

R$ 39,99

MINI OVOS 
TURMA DA MONICA 
DELICCE - 84G

R$ 12,99

VEM COM 
UMA BOLSINHA

OVO CHOCOLATE
CROCANTE DELICCE 
- 120G 

R$ 21,99

VEM COM 
UMA PIPOQUEIRA

OVO JOVENS 
TITÃS DELICCE - 90G

R$ 39,99

OVO NESTLÉ 
GALAK - 185G 

R$ 39,99

https://wa.me/5511963002988
https://wa.me/5511963002988
https://deliverydireto.com.br/cacaushow/9019
https://wa.me/5511980188299
https://wa.me/5511980188299
https://wa.me/5511998355935
https://wa.me/5511998355935
https://www.ifood.com.br/delivery/sao-bernardo-do-campo-sp/kopenhagen-sao-bernardo-plaza-shopping-centro/de724516-057e-4126-82d7-6ceb22a7a8a8



