
                 

                                           Sobremesas 

A Famosa Cheesecake 
Essa merece um destaque todo especial! Nossa cheesecake é super leve e aerada com 
o sabor do cream cheese na medida 
certa. Você ainda pode escolher a sua 
calda favorita. 

Nossa cheesecake serve até 10 pessoas. 

Caldas para escolher: 

Frutas Vermelhas 
Doce de Leite 
Ganache de chocolate 50% cacau 

Valor: 110,00 
Calda extra: 10,00 

Para facilitar o transporte, mandamos congelada para você com a calda a parte. Na hora 
de servir, é só deixar aproximadamente 1 hora em temperatura ambiente e verter a 
calda por cima. Deliciosa!  

A Torta Brownie  
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 até 10 pessoas. 
Valor: 110,00 

Julho, 2020. Todos os sabores são sujeitos a 

disponibilidade dos ingredientes. Consulte-nos. 

Torta Brownie
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Tortas Doces Clássicas 
Nossas deliciosas tortas são a sobremesa perfeita 
para aquele almoço em família ou um jantar entre 
amigos.  

Sabores:  
Limão e merengue 
(com nosso incrível lemon curd e merengue suíço maçaricado) 
Morango 
(creme pastisser de baunilha ou chocolate com morangos 
frescos) 
Chocolate com caramelo 
(ganache de chocolate com caramelo cremoso e um toque de 
flor de sal) 
Maçã com Caramelo 
(creme pastisser com maçãs, especiarias e caramelo) 

Serve até 10 pessoas. 
Valor: 70,00 

Banoffee 
Sucesso absoluto! Massa de torta doce com recheio de bananas frescas, creme de 
açúcar mascavo e chantilly.  

Decorada com raspas de chocolate ou splits de 
chocolate belga.   

Serve até 10 pessoas. 
Valor: 90,00 
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Torta Palha Italiana 
Feita com blend de chocolates meio amargo, essa torta 
é doce na medida certa. Creme de chocolate com 
camadas de bolacha e coberta com farofa de bolacha.  

Serve até 10 pessoas. 
Valor: 90,00 

Torta Frangipane 
Receita francesa, a torta Frangipane é feita com peras 
cozidas em calda de açúcar, baunilha e licor de limão. 
O creme de amêndoas completa essa deliciosa 
sobremesa assada. Perfeita para servir com sorvete 
de baunilha.  

Serve até 10 pessoas. 
Valor: 100,00 

Pudins 
Cremosos e deliciosos, nossos pudins servem até 10 pessoas.  
 
Tradicional 
(com leite condensado) 
Valor: 59,90 

Pudim Saborizado 
Coco 
Chocolate 
Baunilha francesa 
Pão de mel  
Paçoca 
Pistache 
Valor: 69,90 

Pudim de Pistache
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Manjar de coco com ameixa  

Super cremoso, essa sobremesa ganhou o coração dos 
nossos clientes. Com calda de ameixas.  

Serve até 10 pessoas. 
Valor: 59,90 

Atendemos também empresas e restaurantes para revenda.  
Este cardápio é de uso exclusivo da La Confeitaria e seus clientes

Manjar de Coco


