
                            

Tabela de doces para festas 

“Fazer doces é muito mais que cozinhar. É fazer parte das celebrações da vida!”    
Sarah Girotto - chef e proprietária da La Confeitaria 

Descubra o incrível universo de sabores dos nossos doces para festas! E se, por acaso, você não 
encontrou seu doce favorito, não se preocupe! Converse conosco e nós faremos o possível para 
fazer do seu desejo uma realidade. Recomendamos de 3 a 5 unidades por convidado. 

Tradicionais - R$2,00/unidade 

Brigadeiro 
Beijinho de coco 
Brigadeiro Rosa 
Cajuzinho 

* Com split ou blossom de chocolate  belgas - 
R$2,60/unidade 
* Versão em copinho (30g) -R$3,50/unidade 

Saborizados- R$2,20/unidade 

Brulee (com fava de baunilha) 
Moka (café com chocolate) 
Maçã verde com coco 
Menta com chocolate 
Frutas vermelhas 
Doce de leite com coco queimado 
Olho de sogra (beijinho com ameixa) 
Milho verde 
Caipirinha de limão com cachaça envelhecida 
Piña colada (abacaxi, coco e rum) 
Chocolate com Whiskey 

Especiais- R$3,50/unidade 

Pistache 
Nozes 
Camafeu 
Brigadeiros gourmet 
Morango banhado no chocolate (consulte 
disponibilidade) 
Docinho de uva Thompson 
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Personalizados
Além de deliciosos, são lindos e enfeitam a mesa de doces como ninguém! Eles também se 
transformam em lindas lembrancinhas. Os valores dependem da complexidade da decoração. 

* plaquinha com inicial do nome ou pequenos detalhes em pasta americana 
  

Bem Casado
Os queridinhos que nunca saem de moda. Já se transformaram em bem nascidos, bem vividos e 
muito mais. Só não podem faltar em nenhuma festa. Calcula-se 2 a 3 unidades por pessoa. 

Recheio simples  R$4,20/unidade 

Doce de leite 
Brigadeiro 
Beijinho 

Recheio especial R$4,90/unidade 

Creme Brûlée 
Ganache de chocolate 
Nozes 
Frutas vermelhas 

*Acima de 100 unidades, consulte valores especiais 

Macarons
Deixam qualquer mesa de doces chiquérimas! Devem ser pedidos com 20 dias de antecedência. 
Consulte os sabores disponíveis.  R$4,90/unidade 
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Simples Decorado

Pão de mel grande 8,90 10,90

Pirulito de chocolate 10,90

Pirulito de Suspiro 5,50

Cupcake mini 3,50 4,50

Cupcake grande 8,90 10,90

Cake pop 10,90

Biscoitos 6,00 10,90

Biscoitos no palito 6,50 10,90

Trufas modeladas 10,90

Docinhos tradicionais * 3,50



Nossos Bolos

Aqui na La Confeitaria, nós trabalhamos com tamanhos de AROS. Mas o que é um ARO?  
  
ARO é o diâmetro do bolo. Um bolo ARO 15, por exemplo, tem 15 cm de diâmetro. 
 
A partir do número de convidados, nós podemos calcular qual ARO é ideal para você e sua festa. 
Lembrando que o cálculo é baseado em fatias de aproximadamente 100g a 120g por pessoa. 
 
ARO 15 - de 10 a 14 fatias 
ARO 20 - de 16 a 24 fatias 
ARO 25 - de 27 a 32 fatias  
ARO 30 - de 35 a 40 fatias  
ARO 35 - de 45 a 52 fatias 
 
Nossos bolos são sempre pesados após a decoração e finalização. O peso depende, além do 
tamanho do ARO, do recheio e da decoração. Por exemplo: um recheio de ganache de chocolate 
pesa mais que um recheio de brigadeiro; a decoração com Kit Kats® pesa mais que uma decoração 
em chantilly e assim por diante. 
 
Desse jeito podemos personalizar nossos bolos para que além de lindos, eles também se adaptem 
ao seu orçamento! 

Finalização Tipo “Vitrine” - R$95,00/kg  

Nossos bolos mais procurados incluem o já famoso Naked Cake de brigadeiro branco e frutas 
vermelhas, Creme Brulee, Kit Kat e muito mais. Temos tantos sabores que fizemos uma tabela 
separada para esse tipo de bolo. Consulte nossos incríveis sabores. 

Finalização em Pasta Americana -R$120,00/kg 

Sempre lindos, esses bolos fazem de qualquer mesa de doces um arraso! Trabalhamos com 
referências de design - tanto nossas como de terceiros - para montar o seu bolo dos sonhos e 
totalmente personalizado. 

Massas: 

Baunilha 
Chocolate  
Nozes 

Recheios: 

*Com Doce de leite: 

Doce de leite  
Doce de leite com coco 
Doce de leite com ameixa preta 

*Com Brigadeiro: 

Brigadeiro tradicional  
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Brigadeiro Branco 
Brigadeiro Saborizado 
Beijinho 

*Com Chocolate: 

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) 

A Famosa Cheesecake - R$110,00 

Se você ainda não conhece a nossa cheesecake, tem que conhecer! Seja a sensação da festa 
levando essa sobremesa maravilhosa tanto para um jantar de família como para aquele churrasco 
entre amigos.  

Nossa cheesecake serve de 8 a 10 pessoas. Para facilitar o transporte, mandamos congelada para 
você com a calda a parte. Na hora de servir, é só deixar aproximadamente 1hora em temperatura 
ambiente e espalhar a calda por cima. Deliciosa!  

Sabores: 

Calda de Frutas Vermelhas 
Doce de Leite 
Ganache de chocolate 50% cacau 

Consulte nossos sabores sazonais para se surpreender!  

A Torta Brownie - R$110,00 

A prima chocólatra da nossa Cheesecake. A primeira camada é uma base de biscoito amanteigado 
e chocolate; a segunda é um mousse maravilhoso de chocolate 50% cacau com pedaços de 
brownies caseiro. Tudo isso coberto com uma deliciosa ganache de chocolate, pedaços de brownie 
e arabescos de chocolate.    

Serve de 8 a 10 pessoas. 

Crostata Italiana - R$60,00 

Deliciosa torta com base amanteigada e recheio de geleia ou compota de frutas.  

Sabores: 
Frutas vermelhas 
Maçã 
Banana 
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Tortas Doces Clássicas- R$80,00 

Nossas deliciosas tortas são a sobremesa perfeita para aquele almoço em família ou um jantar entre 
amigos.  

Sabores:  
Limão siciliano 
Morango 
Chocolate com caramelo salgado 
Ganache de nutella com avelãs 
Torta verão (frutas da estação com creme de baunilha) 

Serve de 8 a 10 pessoas. 

Pudim de leite condensado tradicional - R$80,00 

Pudim Saborizado - R$90,00 

Sabores: 
Pistache 
Limão siciliano  
Maracujá 
Baunilha francesa 
Pão de mel  
Paçoca 
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