
BOLOS DE CASAMENTO | WEDDING CAKES
VEGAN.ORGANIC.LOCAL

[PT] Planear um casamento é sempre excitante e envolve um turbilhão
de coisas a fazer: escolher o bolo é uma das principais.
A Bolosofia acredita que o bolo deve saber tão bem quanto parece.
Escolher a massa e o recheio é o primeiro passo. Depois, sugerimos a
finalização perfeita: um creme suave e uma decoração de parar a
respiração.

Para 50 convidados
30cm + 20cm | €292,50
Para 100 convidados
38cm + 30cm + 20cm | €505
Para 150 convidados
38cm + 30cm+ 20cm (dupla) + 15 cm |€717,50

Se vai receber mais de 150 convidados, sugerimos que as
quantidades de bolo adicionais sejam entregues em bolos de
apenas uma camada e que as respetivas porções sejam
empratadas nos “bastidores” e servidas aos convidados.

Para a escolha de massas, sabores e recheios, consulte a nossa ementa de bolos.

[ENG] Planning a wedding is always exciting and involves a whirlwind of things to do: choosing
the perfect cake is one of the most important. At Bolosofia we believe your cake should taste as
amazing as it looks. Choosing the type of cake is the first step... then we suggest the perfect icing:
a soft buttercream and a breathtaking decoration.

We suggest these cake size combinations for multi-tiered wedding cakes:
For 50 guests
30cm + 20cm | € 292,50
For 100 guests
38cm + 30cm + 20cm | € 505
For 150 guests
38cm + 30cm + 20cm (double) + 15 cm | €717,50

If you have more than 150 guests, we suggest ordering the remaining cake quantities as
single-layer cakes. These extras can be kept "backstage" and served after the main cake. Please
refer to our cake menu  for different cake types, flavours and fillings.

Decoração| Decoration

[PT] Os nossos bolos são nus, semi-nus ou totalmente cobertos com creme. Os valores acima
indicados já incluem a montagem no local, no total de €80. Não inclui custos de deslocação (sob
consulta)
[ENG] All our cakes are naked, semi-naked or totally covered with buttercream. All the above
prices include the assembly fee of €80. Does not include delivery (upon request).



Encomendas, pagamento e entrega | Ordering, payment and delivery

[PT] Criamos bolos únicos para cada ocasião e precisamos de, pelo
menos, 20 dias de antecedência para as encomendas de bolos de
casamento. Aceitamos encomendas de segunda a sexta-feira. Durante o
fim-de-semana, escreva-nos para info.bolosofia@gmail.com, registe o
seu pedido e contactos telefónicos, e nós voltaremos ao contacto na
segunda-feira seguinte.
Os custos de entrega de bolos de casamento variam em função da
distância e percurso.
O pagamento de 50% do valor total deve ser efetuado no ato da
encomenda, mediante transferência bancária, e enviado o respetivo comprovativo para
info.bolosofia@gmail.com. Os restantes 50% devem ser liquidados até 10 dias antes da entrega,
pela mesma via e com o envio do comprovativo.

[ENG] We create unique cakes for every occasion. We ask that you place your order with a
minimum advance notice of 20 days from the time of payment. . We accept orders from Monday
to Friday. During the weekend, please contact us at info.bolosofia@gmail.com to register your
request and phone/email contacts, and we will get back to you on the following Monday.
The price for the delivery service varies by distance.
A deposit payment of 50% must be made at the time of order by bank transfer. Please send the
bank confirmation to info.bolosofia@gmail.com. The remaining 50% must be paid in full 10 days
before delivery by bank transfer. Please  send the bank confirmation to the above email address.

Cancelamentos| Cancellations

[PT] Em caso de cancelamento comunicado até 10 dias antes da data de entrega/recolha da
encomenda - o valor do depósito é reembolsável, deduzindo as eventuais despesas de
transferência bancária. Os restantes cancelamentos não estão sujeitos a reembolso. As alterações
nos procedimentos de entrega/levantamento devem ser comunicadas até 5 dias antes do dia de
entrega.

[ENG] If a cancellation is made within 10 days before the date of delivery/collection of the order,
the value of the deposit is refundable, excluding any bank transfer expenses. All other
cancellations are not subject to a refund. Changes to the delivery/collection procedures must be
communicated within 5 days before the agreed date and time.

Alergénios, intolerâncias e escolhas alimentares | Ingredients sensitivities and food
choices

[PT] Oferecemos uma seleção de bolos de casamento sem glúten e asseguramos o integral
respeito por outras intolerâncias ou escolhas alimentares. A farinha sem glúten que utilizamos é
preparada por nós. Todos os produtos são preparados, confeccionados e decorados na mesma
cozinha. Por este motivo, não temos certificação de produção sem glúten.

[ENG] We offer a selection of gluten-free cakes and ensure full respect for other intolerances or
food choices. The gluten-free treats are prepared with our special flour mix.
ll products are prepared and decorated in the same kitchen. For this reason, we can not certify
them as 100% gluten-free.

CONTACTS T. 963 524 504 | E-mail info.bolosofia@gmail.com
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