
 

            

Nada como comemorar a vida, principalmente depois desse ano que nos pegou de 
surpresa. Montei um cardápio para compartilhar alegria e muito amor.  

A Famosa Cheesecake 
Nossa famosa cheesecake é super leve e aerada com o sabor do cream cheese na 
medida certa.   

Você pode escolher sua calda favorita para 
acompanhar essa delícia. 

Caldas para escolher: 
Frutas vermelhas 
Doce de leite 
Ganache de chocolate meio amargo 

Temos 2 tamanhos.  A grande serve até 10 
pessoas e a pequena até 4 pessoas 

Valor: 120,00 (G) / 79,90 (P) 
Valor da calda extra: 12,00 
  

Banoffee de Natal 
Sucesso absoluto! Massa de torta doce com recheio 
de bananas frescas, uma camada de ganache de 
chocolate, castanha do pará, creme de açúcar 
mascavo e chantilly. Temos 2 tamanhos.  A grande 
serve até 10 pessoas e a pequena até 4 pessoas 

Valor: 110,00 (G) / 59,90 (P) 
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Taça Especial de Natal 
Isso sim é sobremesa de fim de ano! 

Sobremesa montada com pedaços de brownie artesanal, creme da vó (creme a base de 
leite condensado que minha avó fazia), ganache de chocolate meio amargo, morangos 
frescos e nossa calda de frutas vermelhas 

Nossa sobremesa especial de Natal vem na própria taça em acrílico, pronta para 
servir ;) 

Nossa taça tem aproximadamente 1 kg e serve bem 4 pessoas 

64,90 
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Panetones 
Nossos panetones são recheados e pesam em torno de 1kg. Feitos na nossa cozinha, 
com todo amor e sem conservantes.   

Panetone Red Velvet com recheio de leite em pó 

Preciso dizer mais alguma coisa?  
Esse panetone é delicioso e doce na medida certa.  

Massa mesclada de red velvet com panetone 
tradicional, recheado com brigadeiro de leite em 
pó, coberto com o próprio recheio e decorado com 
uma árvore de chocolate branco.  

Valor: 52,90 

Panetone Doce de Leite com Nozes 
Para os mais tradicionais, essa é a escolha certa.  
Massa tradicional de panetone (com frutas cristalizadas) com nozes picadas, recheado e 
coberto de doce de leite cremoso e decorado com nozes picadas. Divino! 

Valor: 52,90 
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Chocotone “Chocolatudo” 
Esse é meu amor de fim de ano!  
Massa de panetone feita com cacau e gotas de 
chocolate e recheado com creme de chocolate 
(um blend especial de chocolate ao leite e meio 
amargo). Coberto com o próprio recheio, 
generosas raspas de chocolate  e confeitos 
natalinos. 

Valor: 52,90 

Os panetones tem validade de 3 dias após sua fabricação e devem ser conservados em 
geladeira. 

 

Mimos de Natal 

Árvore de Brownie 
Isso é que é presente. Arvore de Natal feita de 
brownie molhadinho e delicioso com cobertura de 
brigadeiro 2 amores decorado com enfeites de Natal. 

Valor: 27,90 
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Biscoitos decorados gingerbread 
Esses não podem faltar! Massa amanteigada com especiarias em formatos natalinos e 
decorados   

Valor: 9,90 
Pedido minimo: 6 unidades 

Caixinha de Natal com cookies de cereja, damasco 
e chocolate 
Deliciosos e ideais para aquela lembrancinha 
especial… São 4 cookies dentro da caixinha mais 
fofa que você já viu!  
Valor: 10,90 
Pedido minimo: 3 caixinhas 

NAS COMPRAS ACIMA DE R$250,00 VOCÊ GANHA 
CASHBACK DE R$15,00 NA SUA PROXIMA COMPRA 

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

Trabalharemos apenas por encomenda.  

As encomendas de Natal devem ser feitas até o dia 17.12.2020 às 12h. 

As entregas serão agendadas conforme a demanda (o ultimo dia será 23.12.2020). 
Fique tranquila(o) que vamos conversando direitinho pelo whats app :) 
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