
 

            

 

Ovos de Colher 
(Nossos Ovos de Colher pesam aproximadamente 400g)  

 

Pão de Mel 
Nosso famoso pão de mel com especiarias 
versão Ovo de Colher!  

Massa molhadinha com muito recheio de 
doce de leite cremoso coberto com 
granulados de chocolate e pitangas de doce 
de leite.  

Tudo isso em uma casquinha de chocolate 
40% cacau.  

Valor: 52,90 

Veja mais detalhes no nosso instagram: www.instagram.com/laconfeitaria

 Cardápio Páscoa 2021
Dinheiro não traz felicidade, mas chocolate…

http://www.instagram.com/laconfeitaria


 
Brownie e Gianduia 
Esse aqui é para quem gosta de chocolate! 

Casquinha de chocolate meio amargo 
recheada com pedaços do nosso brownie 
maravilhoso e muito, mas muito, brigadeiro de 
gianduia (chocolate com avelã).  

Para finalizar, mais brigadeiro de gianduia, 
pedaços de bronwie e avelãs picadas. 

Não tem como ficar melhor!   

Valor: 52,90 

 
Cremoso de Coco 
Sabe aquele Bolo de Coco Gelado que a 
gente tanto ama? 
Ele se transformou em Ovo de Colher!  

Casquinha de chocolate branco recheada 
com bolo de leite de coco, beijinho 
cremoso e coco ralado.  

Para completar, beijinho e lascas de Coco. 
É muito amor!   
Valor: 52,90 

Veja mais detalhes no nosso instagram: www.instagram.com/laconfeitaria

http://www.instagram.com/laconfeitaria


 

Ovos Especiais 
(Nossos Ovos Especiais pesam entre 400g e 450g) 

 

Cacau Noir Trufado 
Você gosta de chocolate meio amargo? Então 
esse é o ovo para você. 

Casca de chocolate meio amargo trufada com 
ganache de chocolate e 12 bombons maciços 
de chocolate também meio amargo.  

Precisa de mais alguma coisa nessa vida?  

Valor: 56,90 

 

Cookies n’ Cream 
Pensa só: Casquinha de chocolate 40% cacau 
envolta por uma camada generosa de 
chocolate branco com crocante de biscoito 
Negresco®.   

Por dentro 12 bombons maciços de 
chocolate branco com Negresco® para você 
se deliciar.  

Valor: 56,90 

Veja mais detalhes no nosso instagram: www.instagram.com/laconfeitaria

http://www.instagram.com/laconfeitaria


Fruit & Noix (frutas secas e Nozes) 
Casca de chocolate 40% cacau com 120g 
nosso mix favorito de frutas e nozes: Cerejas 
Desidratadas, Damasco, Castanha do Pará e 
Amêndoas. 

Ainda acompanha 6 mendiants (o mesmo 
mix delicioso coberto com chocolate em 
pequenas medalhas).  

Simplesmente chique. 

Valor: 67,90 

Especial das crianças 
 

Kit Kids Confeiteiro 
Nosso Kit Confeiteiro é cheio de 
gostosuras para montar seu 
próprio Ovo de Páscoa. 

No kit você encontra: Casca de 
chocolate ao leite de 250g; 
marshmallows, confetes coloridos, 
granulado e - claro que não podia 
faltar - 160g de brigadeiro super 
cremoso.  Diversão Garantida! 

Valor: 49,90 

Veja mais detalhes no nosso instagram: www.instagram.com/laconfeitaria

http://www.instagram.com/laconfeitaria


Sobremesas 
Torta Cookie 2 Amores 
Imagine um cookie de 20cm crocante por fora e macio por dentro com 
pedaços generosos de chocolate derretido… 

Agora imagine isso com um recheio cremoso de brigadeiro 2 amores 
(branco e meio amargo) para completar… 

Essa é a nossa Torta Cookie 2 Amores. Uma maravilha chocolatuda para 
arrasar na sobremesa do almoço de Páscoa.  

Nossa sugestão é dar uma leve aquecida no microondas antes de servir 
com um belo sorvete!   
 

Serve até 6 pessoas 
Valor: 69,90 

Veja mais detalhes no nosso instagram: www.instagram.com/laconfeitaria

http://www.instagram.com/laconfeitaria


Torta Palha Italiana 
Para quem ama esse docinho famoso, 
essa é a versão família.  

Feita com brigadeiro cremoso blend de 
chocolates com camadas de bolacha 
maisena, essa torta é doce na medida 
certa.   

Serve até 10 pessoas 
Valor: 89,90 

A Famosa Cheesecake 
Essa merece um destaque todo especial! Nossa cheesecake é super leve e 
aerada com o sabor do cream cheese na medida certa. Você ainda pode 
escolher a sua calda favorita. 

Nossa cheesecake serve até 
10 pessoas. 

Caldas para escolher: 

Frutas Vermelhas 
Doce de Leite 
Ganache de chocolate 50% 
cacau 

Valor: 120,00 
Calda extra: 12,00 

Veja mais detalhes no nosso instagram: www.instagram.com/laconfeitaria

http://www.instagram.com/laconfeitaria


A Torta Brownie  
A prima chocólatra da nossa Cheesecake.  

A primeira camada é uma base 
de biscoito amanteigado e 
chocolate; a segunda é um 
mousse maravilhoso de 
chocolate 50% cacau com 
pedaços de brownies caseiro.  

Tudo isso coberto com uma 
deliciosa ganache de chocolate, pedaços de brownie e arabescos de 
chocolate.    

. 
Valor: 120,00 

Observações Importantes: 
Todos os nossos produtos são exclusivos e artesanais portanto estão 
sujeitos a disponibilidade. Para garantir, faça sua encomenda com 
antecedência.  

As encomendas devem ser feitas até o dia 24.03.2021 

As entregas serão agendadas conforme a demanda. Daremos preferencia 
de datas e horários para clientes que fizerem a encomenda com 
antecedência.  

Não entregaremos na sexta-feira da paixão (dia 02.04.21).   

Duvidas? Mande uma mensagem no nosso whatsapp clicando aqui.  
  

Veja mais detalhes no nosso instagram: www.instagram.com/laconfeitaria

http://www.instagram.com/laconfeitaria
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511945936658&text=Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20a%20P%C3%A1scoa
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