
Bolos da Vovó 
Para encomendar é só entrar em contato conosco pelo whats app  (11) 94593.6658. 

Tradicionais 
Cenoura  
(com cobertura de ganache de chocolate) 

Coco 
(com cobertura de chocolate branco) 

Fofinho de Fubá  
(com ou sem erva doce) 

Chocolate  
(com cobertura de ganache de chocolate) 

Formigueiro 
(massa de baunilha com granulado e coco ralado e cobertura de ganache) 

Citricos (decorados com açúcar confeiteiro) 
Laranja 
Maracujá 
Limão 

Especiais: 
Apenas tamanho grande 

Paçoca  
(massa baunilha com paçoca com calda leve de doce de leite) 

Maçã com especiarias  
(massa com pedacinhos maçã e nosso famoso mix de 
especiarias) 
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Banana com Canela 
(massa de banana e canela bem fofinha) 

Pão de Mel 
(massa de chocolate com nosso mix de especiarias e calda de doce de 
leite) 

Cuca de Goiabada   
(massa de baunilha fofinha com pedaços generosos de goiabada 
cascão e farofa crocante em cima) 

Cuca de Banana   
(massa de baunilha fofinha com pedaços de banana e farofa crocante em cima) 

Valores: 

Observações Importantes 
As encomendas devem ser feitas pelo whats app (11) 945936658. Assim podemos 
conversar melhor sobre seu pedido, marcar a entrega e ajustar qualquer detalhe.  

Pedimos antecedência de, no mínimo, 3 dias para produção de nossos produtos. 
Mas quanto mais tempo tivermos para elaborar sua encomenda, melhor será o 
resultado.  

Além disso, nossa agenda pode estar lotada, então com maior antecedência você 
garante seus lindos docinhos sem stress :) 

Na entrega é necessário ter alguém responsável para receber o pedido. Muitas 
vezes as portarias não recebem perecíveis e não nos responsabilizamos por 
encomendas deixadas com outras pessoas ou outros locais.  

Tentamos respeitar ao máximo o horário marcado com nossos clientes, mas 
imprevistos podem acontecer. Por isso nos comunicamos sempre pelo whats app até 
você estar com seu pedido em mãos, ok? Fique atento. 
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Tamanho Peso 
aproximado

Valor 

Pequeno (serve até 5 pessoas) 500g R$ 21,90

Grande (serve até 10 pessoas) 1- 1,2kg R$ 39,90



O transporte é sempre feito com muito cuidado e temos o maior carinho por nossos 
produtos. Eles são super delicados, então quando você os receber, carregue-os de 
maneira segura e com carinho também ;) 

A taxa de entrega será calculada de acordo com o endereço fornecido. 

Qualquer duvida estamos sempre a disposição.  

Este cardápio é de uso exclusivo da La Confeitaria e seus clientes
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