
Propriedade da La Confeitaria

Tabela de Doces Finos para festas 

Quadradinho 3 rosas - R$3,20/unidade 
caixinha trufada de chocolate branco ou meio amargo com geleia caseira de frutas vermelhas. 
Decoração: micro rosas de açúcar com as cores da festa 

Sensação VIP - R$3,00/unidade  
copinho de chocolate meio amargo com doce de leite cremoso e crocante de nozes. 
Decoração: feita com o próprio crocante de nozes e arabesco de chocolate 

Amarula® - R$3,50/unidade 
copinho de chocolate meio amargo com trufa de Amarula® e pipeta com o próprio licor 
Decoração: Flakes de chocolate belga e pérolas de açúcar 

Le Jardin blanc- R$3,20/unidade 
vasinho de chocolate branco recheado com brigadeiro gourmet (branco ou pistache). 
Decoração: micro flores de açúcar com as cores da festa 

Le Jardin noir - R$3,20/unidade 
vasinho de chocolate meio amargo recheado com brigadeiro belga. 
Decoração: micro flores de açúcar com as cores da festa 

Bombom das arábias- R$2,50/unidade 
maxi tâmara recheada com doce de baunilha e um toque de agua de rosas 
Decoração: micro flores de açúcar com as cores da festa 

Cherry - R$3,00/unidade 
cereja marinada no kirsch (licor de cereja) e envolta em chocolate branco 
Decoração: chocolate branco e uma linda pincelada dourada 

Marzipã — R$3,50/unidade 
bombom de marzipã caseiro recheado com amêndoas e coberto com chocolate meio amargo 
Decoração: chocolate meio amargo e uma linda pincelada dourada 

Mini eclairs— R$3,50/unidade 
mini eclairs recheadas com ganache de chocolate ou creme pastissier ou doce de leite 
Decoração: micro flores de açúcar  

Mini cheesecake - R$3,50/unidade 
nossa famosa cheesecake com frutas vermelhas ou doce de leite 
Decoração: frutas vermelhas ou doce de leite 

Mini cheesecake VIP - R$4,00/unidade 
cheesecake com doce de leite, leve toque de cardamomo e framboesas frescas 
Decoração: framboesas frescas 
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Caipirinha de limão - R$2,70/unidade 
brigadeiro com cachaça envelhecida e raspas de limão. 
Decoração: raspas de chocolate branco e cristais de limão 

Bourbon- R$2,90/unidade 
brigadeiro de cacau 70% com bourbon Jack Daniels® 
Decoração: raspas de chocolate meio amargo e pipeta de Jack Daniels® 

Piña Colada - R$2,70/unidade 
brigadeiro de abacaxi caramelizado com rum e coco 
Decoração: lascas de coco 

Petite Verrine Maracujá -servido na mini taça (valor a combinar) 
massa de biscoito amanteigado, creme de leve de baunilha finalizado com redução de maracujá 
Decoração: feita com a própria fruta 

Petite Verrine Limão siciliano e chocolate branco -servido na mini taça (valor a combinar) 
mousse de chocolate branco e lemon curd (creme de limão siciliano) 
Decoração: raspas de chocolate branco e zests de limão 

Chocolate Rose - R$3,50/unidade 
trufa de chocolate em formato de rosa 

Flower de coco - R$3,00/unidade 
cachepot de massa filo com doce de coco 
Decoração: lascas de coco 

Coração rendado - R$3,00/unidade 
casquinha de chocolate em formato de coração recheado com brigadeiro belga e cramberries  
Decoração: renda de chocolate (pode ser no formato redondo ou  

Brigabrownie - R$3,00/unidade 
brigadeiro belga de nozes recheado com brownies meio amargo e coberto com raspas de 
chocolate 

Brigadeiro de pistache - R$3,50/unidade 
brigadeiro gourmet de pistache 
Decoração: pistache picado 

Medalhões de nozes com caramelo - R$3,50/unidade 
hostias recheadas com doce de nozes e drizzle de calda de caramelo 
Decoração: calda de caramelo e pedaços de nozes 

Brigadeiros tradicionais - R$2,00/unidade 
chocolate, maracujá, coco, nozes, moka, chocomenta. 
Decoração: a escolher 
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Brigadeiro Brulee - R$2,50/unidade 
brigadeiro de baunilha com casquinha crocante de açúcar maçaricado 
Decoração: Açúcar maçaricado 

Observações importantes: 
* O pedido mínimo por sabor é de 30 unidades. 
* Os doces nos valores presente serão entregues em caixetas transparentes em em caixetas de 

cores solidas simples com tapetes de plástico. Embalagens mais elaboradas serão cobradas a 
parte ou serão entregues a La Confeitaria para sua utilização na data estipulada. 

* O cardápio não poderá ser alterado nos 20 dias de antecedem a data da entrega. Qualquer 
mudança deverá ser feita antes desse período e com o consentimento de ambas as partes. 

* O cliente pode alterar sabores e decorações, caso deseje e com o consentimento da La 
Confeitaria. Isso poderá alterar também o preço dos produtos acima.      


