
 

                                             Bolos em Pasta Americana 

Sempre lindos, esses bolos fazem de qualquer mesa de doces um arraso! Trabalhamos 
com referências fornecidas pelos nossos clientes para montar o seu bolo dos sonhos e 
totalmente personalizado.  

Abaixo nossas opções de massas e recheios possíveis para bolos em pasta americana: 

Massas: 
Baunilha 
Pão de ló colorido (sabor baunilha) 
Chocolate  
Nozes 

Recheios: 
 
Com Doce de leite: 

Doce de leite  
Doce de leite com coco 
Doce de leite com ameixa preta 

Com Brigadeiro: 

Brigadeiro tradicional  
Brigadeiro Branco 
Brigadeiro Saborizado  
(consulte sabores) 
Beijinho 
 
Com Ganache: 

Ganache de chocolate meio amargo 
Ganache de chocolate ao leite 
Ganache de chocolate branco 
2 Amores  
(ganache de chocolate 50% e ganche de chocolate branco) 

Julho, 2020. Todos os sabores são sujeitos a 

disponibilidade dos ingredientes. Consulte-nos. 

Bolos de andar

Diversos temas



Informações Importantes: 
Aqui na La Confeitaria, nós trabalhamos com tamanhos de AROS. Mas o que é um ARO?  
  
ARO é o diâmetro do bolo. Um bolo ARO 15, por exemplo, tem 15 cm de diâmetro. 
 
A partir do número de convidados, nós podemos 
calcular qual ARO é ideal para você e sua festa. 
Lembrando que o cálculo é baseado em fatias de 
aproximadamente 100g a 120g por pessoa. 

ARO 15 - até 12 pessoas 
ARO 20 - até 20 pessoas 
ARO 25 - até 30 pessoas 

Em bolos de pasta americana, o valor final 
dependerá do design do bolo.  

Itens extras: modelagens 3D e outros itens extras  
serão cobrados a parte e dependem da sua 
complexidade e tamanho.  

Para encomendar é só entrar em contato 
conosco  (11) 94593.6658.  

Enviaremos valores e outras informações para fecharmos a encomenda. Lembramos 
também que nossa produção é exclusiva e artesanal, portanto pedimos que faça seu 
pedido com antecedência (mínimo 5 dias). 

Média de Valores* 

* Lembrando que as faixas acima são estimativas. Esses valores são referentes a bolos 
com design simples. Faremos um orçamento exclusivo, conforme referência do cliente 
para aprovação.  

Tamanho Faixa de valor (estimado) Faixa de peso (estimado)

ARO 15 R$182,00 a R$221,00 1,4kg a 1,7kg

ARO 20 R$286,00 a R$338,00 2,2kg a 2,6kg

ARO 25 R$416,00 a R$468,00 3,2kg a 3,6kg

Modelagens 3D



 

 

 

Este cardápio é de uso exclusivo da La Confeitaria e seus clientes.

Cupcakes

Bolos de Casamento

Flores em Pasta Americana

Personagens


