
Cardápio de Natal 2019 

Sobremesas Especiais - servem até 10 pessoas 

Cheesecake de Red Velvet - R$130,00 
Unidos finalmente! Dois clássicos da La Confeitaria juntos! Deliciosa 
cheesecake com pedaços de bolo red velvet e servido com calda de frutas 
vermelhas! 

Cheesecake de Limão - R$130,00 
Nossa cheesecake com creme de limão ou lemon curd. Ideal para o nosso 
clima tropical. Pode ser servido com calda de frutas vermelhas ou ganache 
de chocolate. 

Cheesecake Tradicional - R$110,00 
Carro chefe da casa e nosso amor de cozinha! Escolha sua calda favorita: 
frutas vermelhas, doce de leite ou ganache de chocolate meio amargo. 

Torta Brownie com Pistache - R$130,00 
Nossa já famosa torta mousse de chocolate com brownie caseiro com 
pedaços de pistache e coberto com ganache de chocolate meio amargo e 
decorado com pistache e mais brownie! Não tem como ficar melhor! 

Torta de Nozes - R$120,00 
Novidade de La Confeitaria para surpreender nesse fim de ano! Massa de 
torta amanteigada com mix de nozes e um toque de flor de sal. 

Banoffee - R$90,00 
Nossa torta queridinha com fatias de banana, creme de açúcar mascavo, 
chantilly e para completar raspas de chocolate!  



 

Para Presentear 
Panetone decorado grande - R$56,90 
Panetone Bauduccco® de 500g recheado com nosso incrível doce de leite 
cremoso e decorado com pasta americana. Ideal para presentear! 

Chocotone decorado grande - R$56,90 
Chocotone Bauducco® de 500g trufado com ganache de chocolate meio 
amargo e decorado com pasta americana. Os chocólatras vão amar! 

Panetone decorado mini - R$23,90 
Panetone Bauducco® de 80g recheado com mais 120g do nosso incrível doce 
de leite cremoso e decorado com pasta americana! Versão mini! 

Chocotone decorado mini - R$23,90 
Chocotone Bauducco® de 80g trufado com mais 120g de ganache de 
chocolate meio amargo e decorado com pasta americana! Versão mini para a 
família toda! 

Cookie Tree - R$19,90 
Nossa árvore de natal feita com biscoito gingerbread e decorada para o 
Natal!  

Biscoito decorado - R$9,90 
Clássico La Confeitaria 

Pão de Mel decorado - R$9,90


