
 

                                             Bolos em Pasta Americana 

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

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 para bolos em pasta americana: 

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

Recheios: 
Doce de Leite 
Brigadeiro tradicional  
Brigadeiro Branco 
Brigadeiro Saborizado  
(consulte sabores) 
Beijinho 
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) 

Maio, 2021. Sabores e preços estão sujeitos a 

alterações. Consulte-nos. 



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

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

Quer um bolo maior? Não tem problema! 
Fazemos bolos de andar de acordo com a sua 
necessidade. 

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

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

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.  

Observações Importantes 

Tamanho Faixa de valor (estimado)

ARO 15 a partir de R$182,00

ARO 20 a partir de R$286,00

ARO 25 a partir de R$416,00



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, 5 dias para produção de nossos produtos em 
pasta americana. 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 seu bolo lindo 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. 

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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