
                            

Tabela de Bolos Confeitados 

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

Os queridinhos da La Confeitaria: 

Naked Cake de brigadeiro branco e frutas 
vermelhas 
massa de baunilha com recheio de brigadeiro branco, muitas 
frutas vermelhas com um leve toque de chantilly. Finalizado 
no estilo naked cake com frutas vermelhas e chantilly. 

Creme Brulée 
massa de baunilha com recheio de creme brulée, coberto 
com leve toque de merengue suíço e açúcar maçaricado. 

Kit Kat® 
massa de chocolate com recheio de brigadeiro tradicional, 
envolto com Kit Kat® e confetes coloridos de chocolate. 
Decorado com uma fita colorida.  

Tiramissu 
massa de chocolate regada com café espresso, recheada com levíssimo creme de café e polvilhada 
com cacau em pó. Cobertura de chantilly de café com chocolate e arabescos de chocolate meio 
amargo 

Com frutas: 

Red Velvet 
massa de avermelhada com recheio levíssimo de cream cheese e muitas frutas vermelhas. Na 
versão naked cake ou coberto com chantilly memorizado branco e vermelho. Você escolhe! 
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Naked Cake de Chocolate 
massa de chocolate com recheio de brigadeiro tradicional, 
muitas frutas vermelhas com um leve toque de chantilly e 
cacau. Finalizado no estilo naked cake com frutas 
vermelhas e chantilly de chocolate. 
 
Tentação de morango 
massa de baunilha com recheio de levíssimo creme 
branco com morangos picados. Coberto com chantilly ou 
chantininho (maravilhoso creme a base de leite 
condensado e leite em pó). 

Morango com Brigadeiro 
massa de chocolate com recheio de brigadeiro tradicional e morangos picados. Coberto com 
chantilly de chocolate e morangos picados. 

Morango com Brigadeiro Branco 
massa de baunilha com recheio de brigadeiro branco e morangos picados. Coberto com chantilly e 
pedaços de morangos. 

Piña Colada 
massa de baunilha regada com rum, recheada com creme de baunilha e doce de abacaxi com coco 
feito na casa. Coberto com marshmallow, chantilly ou chantininho (pode escolher!) 

India 
massa de baunilha recheada com brigadeiro branco e chutney de abacaxi com especiarias feito na 
casa. Coberto com chantilly e canela em pó. 

Abacaxi e Doce de Leite  
massa de baunilha recheada com doce de abacaxi feito na casa e doce de leite; coberto com 
chantilly de doce de leite. 

Abacaxi com Creme 
massa de baunilha recheada com creme leve de baunilha e pedaços de abacaxi fresco. Coberto 
com chantilly e pedaços de abacaxi.  

Creme de Pêssego 
massa de baunilha com mousse cremoso de pêssegos. Coberto com creme leve de chantilly e 
pedaços de pêssego em calda. 

Damasco com Ganache meio amarga 
massa de chocolate com recheio de geleia de damasco e ganache 50% cacau; coberto com 
ganache meio amarga. 

Banana Caramelizada 
massa de baunilha com recheio cremoso de banana caramelizada. Coberto com chantilly e drip de 
caramelo e flor de sal.  

Bolo Verão 
massa de baunilha recheada com creme levíssimo de baunilha e frutas da estação. Coberto com um 
leve toque de chantilly e frutas da estação.  

�2

Tamanhos 

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  

Mais informações no final da tabela.



Bolo Uva Verde 
massa de baunilha recheada com creme a base de 
brigadeiro branco com uvas verdes picadas. Coberto com 
chantilly e decorado com uvas. Temos também na versão 
chocolate.  

Bolo Torta de Limão 
massa de baunilha com recheio de creme de limão 
siciliano (Lemon Curd) coberto com merengue suíço 
maçaricado. 

Limão Siciliano e Chocolate 
massa de chocolate com recheio de creme de limão 
siciliano (Lemon Curd) coberto com ganache de chocolate 
meio amargo. 

Com Nozes: 

Nozes com Baba de Moça 
massa de nozes com recheio de baba de moça e coco. Coberto com marshmallow, pedaços de 
nozes e coco em fita  

Nozes com Doce de Leite 
massa de nozes com recheio de doce de leite. Coberto com chantilly de doce de leite e pedaços de 
nozes 

Praline 
massa de baunilha com recheada com doce de leite e coberto com amêndoas caramelizadas 

Pistache com Limão Siciliano (consulte disponibilidade) 
massa de baunilha com recheio de creme de limão siciliano e brigadeiro de pistache. Coberto com 
chantilly ou merengue suíço. 

Paçoca  
massa de baunilha recheado com brigadeiro de paçoca e coberto com leve toque de chantilly e 
farofa de paçoca 

Com Chocolate: 

Brigadeiro 
massa de chocolate com recheio de brigadeiro e coberto com granulado tradicional ou colorido.  

Prestigio 
massa de chocolate com recheio de cocada cremosa e ganache de chocolate meio amargo. 
Coberto com ganache e lascas de coco 
 
Ganache Meio Amarga 
massa de chocolate com recheio de ganache de chocolate meio amargo. Coberto com ganache. 
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2 Amores Ganache 
massa de chocolate ou baunilha com recheio de ganache 
de chocolate branco e ganache de chocolate meio 
amargo. Coberto com chantilly marmorizado branco e 
marrom. 

2 Amores Brigadeiro 
massa de chocolate ou baunilha com recheio de 
brigadeiro branco e ganache de chocolate meio amargo. 
Coberto com chantilly marmorizado branco e marrom. 

Bolo Mousse de Nutella 
massa de chocolate com recheio de mousse de nutella. 
Coberto com chantilly de Nutella® 

Ovomaltine® 
massa de chocolate com recheio de brigadeiro de ovomaltine®. Coberto com chantilly de chocolate 
e ovomaltine® 

Ferreiro Rocher® 
massa de chocolate com recheio de brigadeiro de nutella. Coberto com ganache de chocolate e 
xerem de castanha de caju e bombons Ferreiro Rocher®. 

Amarula® 
massa de chocolate com recheio de ganache de Amarula® e regado com Amarula®. Coberto com 
chantilly de chocolate e raspas de chocolate. 

Outros:  

Leite Ninho 
massa de baunilha com recheio de brigadeiro de leite Ninho® e coberto com chantininho 
(maravilhoso creme a base de leite condensado e leite em pó) 

Leite Ninho e Nutella 
massa de baunilha ou chocolate com recheio de brigadeiro de Leite Ninho e Nutella. Coberto com 
chantilly, ganache de chocolate e brigadeiros de leite Ninho. 

Leite Ninho e Bicho de pé 
massa de baunilha com recheio de brigadeiro de leite Ninho® e brigadeiro bicho de pé®. Coberto 
com chantilly marmorizado rosa e branco. Opção: brigadeiros enrolados de leite ninho e bicho de pé 
no topo.  

Café, chocolate e vinho do porto 
massa de chocolate regada com calda de vinho do porto e recheada com ganache moka (café e 
chocolate meio amargo). Coberto com chantilly de vinho do porto e ganache de chocolate. 

Bicho de pé 
massa de baunilha avermelhada com recheio de brigadeiro rosa (bicho de pé) e coberto com leve 
toque de chantilly 
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Bem Casado 
massa de baunilha com recheio de doce de leite coberto com chantilly de doce de leite ou apenas 
açúcar confeiteiro. 

Nuvem de Coco 
massa de baunilha com recheio de cocada cremosa, coberto com chantilly e coco ralado. 

Ameixa com Doce de Leite 
massa de baunilha com doce de leite e ameixas picadas. Coberto com chantilly de doce de leite 

TAMANHOS 

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, sem a 
finalização. 
 
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  

 
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! 

Por se tratar de um produto 100% artesanal, o peso pode sofrer uma leve variação de bolo para 
bolo.  

Quer um bolo maior? Não tem problema! Fazemos bolos de andar de acordo com a sua 
necessidade. 

Ficou com alguma duvida? Fale conosco: 

Telefone: (11) 2157.0008 
laconfeitaria@laconfeitaria.com.br 
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