
 

            Bolos Confeitados 
Para encomendar é só entrar em contato conosco pelo whats app  (11) 94593.6658. 

Aqui você vai encontrar sabores clássicos e os exclusivos da La Confeitaria mas se ainda  
assim não encontrar o sabor que gostaria, você pode montar seu próprio bolo.  Todos 
nossos bolos tem 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. 

Nossas decorações atendem a sua imaginação! O chantilly famoso da La Confeitaria é 
só uma das opções por aqui. Fale conosco. 

Sabores Tradicionais: 
Prestigio 
massa de chocolate com recheio de coco 
cremoso e ganache de chocolate meio amargo. 

2 Amores 
massa de chocolate com recheio de ganache de 
chocolate branco e ganache de chocolate meio amargo (temos também a opção com 
brigadeiro) 

Kit Kat® 
massa de chocolate com recheio de brigadeiro tradicional, envolto com Kit Kat® e 
confetes coloridos de chocolate. Decorado com uma fita colorida.  

Red Velvet 
Classico da La Confeitaria! Massa red velvet bem 
molhadinha com recheio de cream cheese e um toque 
de limão . 

Morango com brigadeiro branco 
massa de baunilha com recheio de brigadeiro branco 
e morangos frescos picados. 
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Morango com Chocolate 
massa de chocolate com recheio de ganache de 
chocolate meio amargo e compota de 
morangos. 

Bem Casado 
massa de baunilha com recheio de doce de leite 
cremoso.  

Nuvem de Coco 
massa de baunilha com recheio de coco 
cremoso. 

Abacaxi e Doce de Leite  
massa de baunilha recheada com compota de abacaxi e doce de leite cremoso; 
coberto com chantilly de doce de leite e pedaços de abacaxi. 

Nozes com Doce de Leite 
massa de nozes com recheio cremoso de doce de leite e pedaços de nozes 
caramelizadas. Coberto com chantilly de doce de leite e mais nozes. 

Exclusivos: 
Creme Brulée 
massa de baunilha com recheio de creme brulée, coberto 
com leve toque de merengue suíço e açúcar maçaricado. 

Bolo Uva Verde 
massa de baunilha recheada com creme a base de 
brigadeiro branco com uvas verdes picadas. 

Moka Caramel 
massa de chocolate com ganache de café e ganache de 
caramelo com um toque de flor de sal. 
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Pralinè 
massa de baunilha com recheada com doce de leite cremoso e mix de nozes 
caramelizadas com um toque de flor de sal.  

Tiramissú 
massa de chocolate regada com café espresso, 
recheada com creme tiramissú e polvilhada com cacau 
em pó. 

3 Leches 
massa de baunilha com recheio cremoso 3 leches. O 
classico “Bolo Branco” levado a outro nível.  

Caramel 
massa de baunilha com ganache de caramelo e flor de 
sal.  

Leite em pó, Nutella® e morangos  
massa de baunilha com recheio de brigadeiro de leite em pó, Nutella® e morangos 
frescos. 

Tamanhos e Valores: 
Temos diversos tamanhos para atender qualquer tipo de festa. Dá só uma olhada :) 

MINI - até 4 pessoas 
PEQUENO- até 12 pessoas 
MEDIO- até 20 pessoas 
GRANDE - até 30 pessoas 

Os valores sempre dependem do tamanho, recheio e 
decoração escolhidos.  
 
Precisa de um bolo maior? Não tem problema! 
Fazemos bolos de andar de acordo com a sua 
necessidade. 

Média de Valores:* 
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* Lembrando que as faixas acima são estimativas. Finalizações especificas (design final) 
poderão ser acrescidas no valor, conforme escolha e aprovação 
do cliente. 

Quer deixar seu bolos ainda mais especial? Temos Itens extras 
de decoração como modelagens 3D em pasta americana, 
flores, plaquinhas, entre outros. Fale conosco. 

Observações Importantes 

As encomendas devem ser feitas pelo whats app (11) 945936658. Assim podemos 
conversar melhor sobre seu pedido, marcar a entrega e ajustar qualquer detalhe.  

Pedimos antecedência de, no mínimo, 3 dias para produção de nossos produtos. 
Mas quanto mais tempo tivermos para elaborar sua encomenda, melhor será o 
resultado.  

Além disso, nossa agenda pode estar lotada, então com maior antecedência você 
garante seus lindos docinhos sem stress :) 

Na entrega é necessário ter alguém responsável para receber o pedido. Muitas 
vezes as portarias não recebem perecíveis e não nos responsabilizamos por 
encomendas deixadas com outras pessoas ou outros locais.  

Tentamos respeitar ao máximo o horário marcado com nossos clientes, mas 
imprevistos podem acontecer. Por isso nos comunicamos sempre pelo whats app até 
você estar com seu pedido em mãos, ok? Fique atento. 

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

MINI / 10cm a partir de R$109,90 750g a 900g

PEQUENO / 15cm a partir de R$160,00 1,4kg a 1,7kg

MÉDIO / 20cm a partir de R$240,00 2,2kg a 2,6kg

GRANDE / 25cm a partir de R$336,00 3,2kg a 3,6kg
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O transporte é sempre feito com muito cuidado e temos o maior carinho por nossos 
produtos. Eles são super delicados, então quando você os receber, carregue-os de 
maneira segura e com carinho também ;) 

A taxa de entrega será calculada de acordo com o endereço fornecido. 

Qualquer duvida estamos sempre a disposição.  

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