
um guia de sobremesas do 
@juicysantos para a formiga 

que existe em você!

Vai um 
docinho aí?



Você é daqueles que sente fome de 
chocolate?

Termina de almoçar já pensando na 
sobremesa?

Tem um estômago separado para o 
doce, não importa o quão satisfeito 
esteja?

Então pode ter 
certeza: este guia vai 
fazer o seu dia mais 
feliz.
Pois, vamos combinar, basta uma 
dose caprichada de açúcar para 
melhorar o humor numa tarde de 
estresse. 



E, para a nossa sorte, Santos é 
uma cidade cheia de doces 
incríveis. 



Das sobremesas mais 
elaboradas até o bom e velho 
brigadeiro de colher, 

dá para encontrar 
de tudo entre os 
canais da cidade.

Neste guia, nós vamos te ajudar 
a descobrir  sobremesas 
incríveis pra provar HOJE.

Bora lá?



NÓS 
AMAMOS

preferidas do 
#teamJuicy 



BROWNIE LOVERS 013
O brownie, definitivamente, é um 
doce que a gente ama.

E não tem como falar sobre brownie 
em Santos sem citar a Brownie 
Lovers 013.. 



A lojinha existe há mais ou menos um 
ano e é sinônimo de capricho. 

Sério, os brownies são 
uma DE-LÍ-CIA.
Por enquanto, funciona só no 
delivery. Mas isso é ótimo, porque 
sempre que bate uma vontade de 
comer, basta mandar uma mensagem 
e rapidinho a entrega chega. 



Ficou com água na boca? Faça seu 
pedido no:

➔ WhatsApp (13) 99732-3616;
➔ iFood;
➔ Uber Eats;

A Brownie Lovers 013 funciona todos 
os dias da semana, sempre das 13 às 
22 horas.

https://www.ifood.com.br/delivery/santos-sp/brownie-lovers-013-aparecida/c645cddb-a9dc-4bed-876e-175030f95815
https://www.ubereats.com/br-en/santos/food-delivery/brownie-lovers-013/q86SlBXUR82l_wCtyC543Q


Leitores do 
Juicy Santos 
têm 5% de 
desconto 
nas compras 
pelo 
WhatsApp!



CHOCOCAU
A ChocoCau é um lugar que faz valer 
a pena se perder no Super Centro 
Boqueirão.

É só olhar a vitrine da loja para 
entender o motivo.: 

Os bolos, tortas e outros doces são 
simplesmente lindos. Aquelas 
sobremesas que você come duas 
vezes: primeiro, com os olhos e só 
depois, de fato, se maravilha com o 
sabor.



O Super Cookie é o nosso favorito.

E não é para menos, pois quem não 
vai amar um sanduíche de cookie 
transbordando com recheio 
cremoso? 

O clássico com brigadeiro 
belga é ma-ra-vi-lho-so.



Além disso, as tortas, bolos e bebidas 
são ótimas pedidas. Aliás, durante a 
pandemia, as fatias de bolo se 
tornaram bolos no estilo vulcão 
individuais. Tem de:

➔ Churros
➔ Limão com brigadeiro
➔ Ninho com Nutella
➔ Nozes

A loja está funcionando de 
segunda-feira a sábado, do meio-dia 
às 19 horas. Domingo, tem só 
delivery, no mesmo horário. Dá para 
pedir no WhatsApp (inclusive 
encomendas):  (13) 97405-9153 ou no 
iFood.



Leitores do 
Juicy têm 10% 
de desconto 
durante o mês 
de outubro!



BANANNA PIE
Por aqui, nós amamos doces com 
banana, por isso a Bananna Pie é 
uma unanimidade.

Anna, as mãos de fada por trás das 
tortas, é formada em Gastronomia. 
Mais do que isso, era a responsável 
pela sobremesa em todos os 
encontros com amigos e família. Aí, 
ela decidiu transformar isso numa 
empresa.



Além das banoffees, que eram as 
queridinhas da galera, ela também 
prepara outras sobremesas 
maravilhosas. 

A Morangoffee é exclusividade da 
casa, um achado do caderninho de 
receitas da avó da Anna!

E sobremesa de vó é pra comer 
rezando. Então já sabe, né? 



Tem delivery no iFood e no Uber Eats. 

Mas a Anna mandou avisar que ama 
receber a galera na Rua Almirante 
Barroso, 91, lá no Campo Grande.

A casa funciona de terça a sábado, 
das 18h às 23 horas e, aos domingos, 
das 16h às 20 horas.



Leitores do 
Juicy têm 
desconto em 
compras feitas 
no local!



DIV BROWNIES & COOKIES
Sabe aqueles doces de filme que te 
deixam com água na boca?

É só colar na DIV para matar essa 
vontade, já que essa é uma marca 
santista especialista em confeitaria 
americana. 

A cozinha é comandada 
100% por mulheres e elas 
mandam muito bem!



O brownie da DIV é 
maravilhoso e tem 
várias versões:
➔ Original da casa (meio amargo);
➔ Blondie (massa de chocolate 

branco);
➔ Nutella (massa 100% nutella);
➔ Cookies and cream (chocolate 

branco & Oreo)
➔ Jack Brownie (com whisky Jack 

Daniel’s)



Além disso, a lista de produtos ainda 
traz várias opções de cookies (o 
nosso preferido é de macadâmia e 
chocolate branco), tortas e outros 
doces. 

Ficou com água na boca? 
A DIV tem delivery e retirada, de terça 
a sábado, das 14h às 20 horas. Para 
receber em casa, é só pedir no (13) 
93300-1568 ou no Ifood.

Já o endereço é Rua Lucas Fortunato, 
52, apto 31, Vila Mathias.  



Durante o mês de 
outubro, leitores do 
Juicy Santos 
garantem R$ 5 de 
desconto em pedidos 
feitos via WhatsApp!



MARY JO BISTRÔ
O conceito de comfort food já é 
conhecido de geral. Mas, para além 
da comida caseira com gostinho de 
infância, em Santos dá para sentir 
esse mesmo sabor nostálgico com 
sobremesas.

É só pedir um dos doces 
da Mary Jo Bistrô!



A loja tem o conceito “da nossa 
família para sua família”, ou seja, 
pode esperar por sobremesas com 
gostinho de infância. 

Eles te deixam com  
aquela vontade de comer 
mais.
O cardápio tem nada menos do que 
25 opções de bolos. No momento, a 
nossa missão é provar todos, então 
ainda não sabemos qual é o nosso 
preferido. Além disso, também vende 
barras de chocolate,  caseiras e 
outras delícias.



O delivery funciona pelo iFood, de 
segunda-feira a domingo, das 10h às 
22 horas. 

Em comemoração ao mês das 
crianças, em outubro tem promoção 
rolando. O combo com:

➔ 1 copão brownie de 400ml
➔ 1 bolo no pote
➔ 2 pães de mel (doce de leite ou 

brigadeiro)

sai de R$55 por R$47!



 Escreva “eu vi 
no Juicy” na 
observação do 
pedido e ganhe 
um mini 
escondidinho 
de Ninho com 
Nutella!



PAVETERIA SANTISTA
A Paveteria Santista foi uma doce 
descoberta do #teamJuicy na 
quarentena.

Em resumo, eles 
fazem o melhor 
pavê da vida!



O cardápio oferece várias opções 
exclusivas, todas com dulçor bem 
equilibrado e muito sabor. É até difícil 
de escolher. Para você ver que não é 
exagero, a Paveteria Santista faz pavê 
de: 

➔ Chocolate
➔ Goiabada cremosa
➔ Paçoca com doce de leite
➔ Creme de avelã



Dica boa: toda quarta-feira, nas 
compras a partir de R$70, você ganha 
um pavê de chocolate de 500ml!!!

Ficou com água 
na boca?
A Paveteria Santista funciona apenas 
com delivery - de quarta a sexta-feira, 
das 11h às 20 horas e, aos sábados e 
domingos, das 9 às 18 horas. Para 
pedir, é só chamar no WhatsApp, (13) 
99789-3889.



No dia da 
sobremesa, 
leitores do Juicy 
têm 5% de 
desconto em 
compras acima 
de R$ 30



MENINA MOÇA BISTRÔ
Sabe aquelas taças que você vê a 
foto e fica salivando? 

Então, é na Menina Moça Bistrô 
que você vai encontrá-las. Pois a 
confeitaria virou referência quando 
o assunto é fazer #foodporn 
dentro de uma taça. 



Além disso, a confeitaria também tem 
aquele bolo de cenoura com 
cobertura de brigadeiro belga dos 
deuses, a montanha de brownie  e 
muitos outros doces irresistíveis.

E, aliás, toda quarta-feira, as coisas 
ficam ainda melhores. Pois acontece 
a melhor promoção do mundo: na 
Quarta das Amigas, você compra uma 
taça e a segunda sai por 50% do 
valor!

Um rolê perfeito 
pra o fim de tarde!



A Menina Moça tem duas lojas em 
Santos. Anote os endereços:

➔ Rua Goiás, 77
➔ Rua Bahia, 80

A primeira unidade (da Goiás) 
funciona diariamente, das 13h às 20 
horas; já a segunda, da Rua Bahia, 
abre de segunda a sexta-feira, do 
meio-dia às 18 horas.

Se você quiser ficar em casa, é só 
procurar no iFood. Por lá, tem Menina 
Moça Bistrô todos os dias, sempre 
das 12h30 às 20 horas!



Leitores do 
Juicy Santos 
têm 10% de 
desconto para 
consumo no 
local!



CONRADO BRIGADERIA 
Sabe aquele doce que você vê os 
pontinhos da baunilha aparecendo? 

A Conrado 
Brigaderia 
tem!



Especializada em doces artesanais, a 
Conrado tem uma variedade incrível 
de sabores - do brigadeiro ao pudim 
de leite (o melhor da vida). 

Tudo com uma qualidade 
impecável e muuuuuito sabor.

A loja trabalha com produtos a pronta 
entrega - tanto através de delivery (no 
raio de até 20k) quanto com retirada 
no local. 



Ficou com água na boca? Então anote 
aí o endereço: 

➔ A Conrado Brigaderia fica na Av. 
Washington Luis, 319

Funciona de terça-feira a domingo, do 
meio-dia às 19 horas. Se preferir pedir 
em casa, é só acessar o site (clique 
aqui) ou então procurar no iFood. Em 
ambas as plataformas, o horário é o 
mesmo da loja. 

http://www.conradobrigaderia.com.br/
http://www.conradobrigaderia.com.br/


Sexta-feira e sábado 
(9 e 10/10), leitores do 
Juicy têm 10% de 
desconto. Use 
JUICYSANTOS10 no 
site da Conrado!

* Válido tanto para delivery quanto 
retirada

http://www.conradobrigaderia.com.br/


MAIS 
SOBREMESAS 
EM SANTOS



Brunella 
Praça da Independência, 16, Gonzaga 
e Av. Bartolomeu de Gusmão, 118, 
Ponta da Praia

Dona Flor
Rua Oswaldo Cruz, 363 Boqueirão e 
Av. Pinheiro Machado, 530, Marapé  
ou no (13) 3223-3443

Leiria

https://www.facebook.com/Brunella-733977183443181
https://www.facebook.com/donaflorcafeteriaedoceria


Leiria
Rua Bernadino de Campos, 158, 
Campo Grande ou  (13) 97415-1472

Madalena Brigadeiros
Rua Machado de Assis, 316, 
Boqueirão ou no (13) 3224-7486 

Marleide Monteiro
Rua Carlos Gomes, 67, Campo Grande 
ou (13) 3251-1296

https://www.instagram.com/leiriadoceria/
https://www.instagram.com/madalenabrigadeiros/
https://www.google.com/search?q=Marleide+Monteiro+em+santos&rlz=1C1AVFC_enBR825BR825&oq=Marleide+Monteiro+em+santos&aqs=chrome..69i57.1792j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Praiano
Rua Espírito Santo, 120, Campo 
Grande

Confeitaria Ópera
Rua Luís de Faria, 127, Gonzaga ou no 
(13) 98220-1328

Casa Donuts

Verônica Doces
Rua Ministro Xavier de Toledo, 
67 ou no (13) 99142-0966

https://www.instagram.com/confeitariaopera/
https://www.instagram.com/veronicadoces/


Casa Donuts
Pedidos no iFood  ou (13) 99750-0650

Carol Calazans
Pedidos no site

QOY Santos
Av. Senador Feijó, 686, Vila Mathias  
ou no (13) 99101-9090

https://www.instagram.com/casa.donuts/
https://www.instagram.com/ateliecarolcalazans/
https://www.appparadelivery.com/ordering/restaurant/menu?restaurant_uid=be3acf4a-082f-4fe4-a92d-016ee955b482&client_is_mobile=true&glfa_cid=1017427149.1586814242&glfa_t=1587821839495
https://www.instagram.com/qoychocolatesantos/


Casa do Chocolate
Av. Dr. Epitácio Pessoa, 62, Embaré ou 
pelo iFood

Donuteria Santista
Pedidos no (13) 98107-8748

Odin Geladinhos
Pedidos no (13) 98121-2100

Vila dos Doces
Rua Carvalho de Mendonça, 452, Vila 
Belmiro, ou no (13) 3349-8988

Bananna.pie

Porto dos Brownies

La Brigoderia

Brigaderia Conrado

Outro Cookie

Sagrado Brigadeiro

La Banoffeeria
Pedidos no  iFood, Uber Eats 
e Rappi

https://www.instagram.com/donuteriasantista/
https://www.instagram.com/odin.geladinhogourmet/
https://www.instagram.com/viladosdoces.santos/
https://www.instagram.com/labanoffeeria/


Porto dos Brownies
Rua Dr. Assis Correa, 35, Gonzaga ou 
no (13) 98121-7687

Delicias da Re Confeitaria
Rua Oswaldo Cruz, 437, Boqueirão ou 
Whatsapp (13) 99704-1400

La Brigoderia
Rua Clay Presgrave do Amaral, 22, 
Gonzaga ou no (13) 99790-2704

https://www.instagram.com/portodosbrownies/
https://www.instagram.com/deliciasdareconfeitaria/
https://www.instagram.com/labrigoderia/


Que Cannoli
Pedidos pelo direct do Instagram ou 
pelo Whatsapp (13) 98110-6229

Doce Dom Confeitaria
Rua Luiz Suplicy, 13, Gonzaga

Doces do João
Pedidos pelo Whatsapp (13) 
94461-6167

Que Cannoli

https://www.instagram.com/que.cannoli/
https://www.instagram.com/docedomconfeitaria/
http://instagram.com/docesdojoao


Doce Marroais
Pedidos pelo direct do Instagram ou 
pelo Whatsapp (13) 98850-0637

Doce Encantado
Pedidos por Whatsapp (13) 
99205-3466

Miroane
Rua Álvaro Alvim, 230, Boqueirão. 
Whatsapp: (13) 98141-0707

Um Doce Cheesecake
Pedidos pelo Whatsapp (13) 
98801-2600

http://instagram.com/docemarroais
http://instagram.com/doce_encantadoo
https://www.instagram.com/doceriamiroane/
https://www.instagram.com/um_doce_cheesecake/


Sodiê Doces
Unidades Embaré (13) 3288-3061, 
Gonzaga (13) 3286-1165 e Ponta da 
Praia (13) 3349-8250

Bolodubom
Av. Washington Luiz, 384, Vila Mathias 
ou (13) 3223-5800

Revo Manufactory
Av. Epitácio Pessoa, 737, Ponta da 
Praia

Cookies Deli
Pedidos no (13)98127-7730

https://www.instagram.com/sodiesantos/
https://www.instagram.com/bolodubomsantos/
https://www.instagram.com/revomanufactory/?hl=en
https://www.instagram.com/cookies_deli/


Bolo é Bolo
Rua Gervásio Bonavides, 143, Guarujá 
ou (13) 98160-9653

Menina Moça Bistrô
Rua Bahia, 80, Gonzaga e Rua Goiás, 
77, Boqueirão ou (13) 99156-2191

Madame Bololó
Av. Ana Costa, 126, Vila Mathias ou (13) 
98194-3489

La Patisserie
Pedidos no (13) 99103-2115

https://www.instagram.com/bolo_e_bolo/
https://www.instagram.com/meninamocabistro/
https://www.instagram.com/madamebololo/
https://www.instagram.com/lapatisserie.santos/


Bem Dito Bolo
Pedidos no Direct do Instagram

Dav Doceria
Pedidos no (13) 99136-7272

Brownie Santista
Av. Rangel Pestana, 236, Vila Mathias 
ou (13) 99694-1983

Outro Cookie
Pedidos no iFood ou no (13) 
99761-4519

Estação Brownies
Pedidos no site

https://www.instagram.com/bem_ditobolo/
https://www.instagram.com/bem_ditobolo/
https://www.instagram.com/davdoceria/?igshid=1ka6npv4nboar
https://www.instagram.com/browniesantista/
https://www.instagram.com/outrocookie/
https://www.instagram.com/estacaobrownies/
https://app.menudino.com.br/estacaobrownies


Cookie Real
Pedidos no (13) 97408-7884 

Divino Doce
Pedidos no (13) 99601-6438

Clic Sobremesa
Pedidos no iFood e Uber Eats

Doces Mágicos
Pedidos no (13) 99127-6906 

https://www.instagram.com/cookie__real__/
https://www.instagram.com/divinodoce.brigaderia/
https://www.instagram.com/clicsobremesa/
https://www.instagram.com/docesmagicos013/


Maricottas Doces Especiais
Pedidos no (13) 99188-1844 ou Ifood

Mandureé
Rua Joaquim Távora, 268, Vila Mathias 
ou no (13) 99115-1783

Espaço Tati Gourmet
Pedidos no (13) 99767-2105

Miss Docinho
Pedidos no site

https://www.instagram.com/maricottas_doces_especiais/
https://www.instagram.com/mandureedoceria/
https://www.instagram.com/espacotati/
https://www.instagram.com/missdocinho/
https://www.goomer.app/miss-docinho


Bolos Vó Alzira
Pedidos no (13) 3223-9537 ou iFood, 
Uber Eats, James e Rappi

Nosso Doce
Pedidos no (13) 99750-8455

Brigadeiros Tremendão
Pedidos no (13) 99725-7718

Sabor em Dobro
Pedidos no (13) 3271-9912

https://www.instagram.com/voalzira.boqueirao/
https://www.instagram.com/nossodoce_oficial/
https://www.instagram.com/brigadeirostremendao/
https://www.instagram.com/saboremdobro/


Casinha Amarela
Pedidos no (13) 3288-3127 ou 
99706-3092

Mammy Doceria
Pedidos no (13) 98107-3008

Vó Márcia Pão de Mel
Pedidos no (13) 99742-9608

Quadradinhos da Simone
Pedidos no (13) 97408-8252

https://www.instagram.com/casinhaamarela_/
https://www.instagram.com/mammydoceria/
https://www.instagram.com/vomarciapaodemel/
https://www.instagram.com/quadradinhosdasimone/


Gostou?
Receba mais 
conteúdos 
deliciosos e 
dicas 
fresquinhas 
seguindo nosso 
perfil no 
Instagram

https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/


Se você é um pequeno 
empreendedor de 
Santos e região,  
também pode ter 
destaque em nosso 
próximo guia.

Entre em contato com  
a Carol no WhatsApp 
(13) 99741-2980



Compartilhe este guia 
nas suas redes sociais 

e aplicativos de 
mensagem e siga 

apoiando os pequenos 
empreendedores da 

região.

2020


