
 

            Tabela de Bolos Confeitados 

Os mais pedidos: 
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.  

Red Velvet 
massa de avermelhada com recheio levíssimo de cream cheese. Na versão naked cake 
ou coberto com chantilly. 

Naked Cake de brigadeiro branco e frutas vermelhas (sujeito a sazonalidade) 
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. 

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). 

Bem Casado 
massa de baunilha com recheio de doce de leite coberto 
com chantilly de doce de leite marmorizado. 
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Creme Brulée

Naked Cake branco

Julho, 2020. Todos os sabores são sujeitos a 

disponibilidade dos ingredientes. Consulte-nos. 



Com frutas: 
Naked Cake de Chocolate (sujeito a sazonalidade) 
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. 

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

Piña Colada 
massa de baunilha regada com calda de rum, recheada com 
creme de baunilha, abacaxi e coco. Coberto com chantilly ou chantininho.  

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 abacaxi e doce de leite cremoso; coberto com 
chantilly de doce de leite e pedaços de abacaxi. 

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

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

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. (também na versão chocolate)  

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

Decorações Especiais 



Com Nozes: 
Nozes com Baba de Moça 
massa de nozes com 2 camadas de baba de moça com 
coco e 1 camada de brigadeiro de nozes. Coberto 
creme de baba de moça, pedaços de nozes e coco.   

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

Pralinè 
massa de baunilha com recheada com doce de leite 
cremoso e coberto com amêndoas caramelizadas e um toque de flor de sal.  

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

Com Chocolate: 
Prestigio 
massa de chocolate com recheio de cocada cremosa e 
ganache de chocolate meio amargo. Coberto com 
ganache, coco e splits de chocolate belga 

2 Amores Ganache 
massa de chocolate ou baunilha com recheio de 
ganache de chocolate branco e ganache de chocolate 
meio amargo. Coberto com ganache de chocolate meio 
amargo e raspas de chocolate branco e tradicional.  

2 Amores Brigadeiro 
massa de chocolate ou baunilha com recheio de 
brigadeiro branco e brigadeiro tradicional.  

Bolo Mousse de Nutella 
massa de chocolate com recheio de mousse de nutella®. Coberto com chantilly de 
chocolate e drip de ganache de nutella® 
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Pralinè decorado com flores

Leite em pó com Nutella®



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

Tiramissú 
massa de chocolate regada com café espresso, 
recheada com levíssimo creme tiramissú e 
polvilhada com cacau em pó. Cobertura de 
chantilly de café com chocolate, cacau em pó e 
decorações de chocolate 

Outros sabores:  
3 Leches 
massa de baunilha com recheio cremoso 3 leches e coberto com chantininho 
(maravilhoso creme a base de leite condensado e 
leite em pó) 

Leite em pó e Nutella® 
massa de baunilha com recheio de brigadeiro de 
leite em pó e Nutella®. Coberto com chantilly e drip 
de ganache de chocolate (opcional: brigadeiros 
enrolados de leite em pó) 

Bicho de pé  
massa de baunilha com recheio de brigadeiro rosa 
(bicho de pé) e coberto com leve toque de chantilly 

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 
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Nuvem de Coco decorado

Modelagens 3D



Informações Importantes: 
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 10 - até 4 pessoas 
ARO 15 - até 12 pessoas 
ARO 20 - até 20 pessoas 
ARO 25 - até 30 pessoas 
 
Os valores finais dependem, além do tamanho do 
ARO, do recheio e da decoração.  
 
Nossos bolos são totalmente personalizáveis para 
que além de lindos, eles também se adaptem ao seu orçamento! 
  
Para encomendar é só entrar em contato conosco  (11) 94593.6658.  
Enviaremos valores e outras informações para fecharmos a encomenda. Lembramos 
também que nossa produção é exclusiva e artesanal, portanto pedimos que faça seu 
pedido com antecedência (mínimo 3 dias). 

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

Média de Valores* 

* Lembrando que as faixas acima são estimativas. Finalizações especificas (design final) 
poderão ser acrescidas no valor, conforme escolha e aprovação do cliente. 

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

Tamanho Faixa de valor (estimado) Faixa de peso (estimado)

ARO 10 R$79,90 a R$89,90 750g a 900g

ARO 15 R$150,00 a R$179,00 1,4kg a 1,7kg

ARO 20 R$230,00 a R$265,00 2,2kg a 2,6kg

ARO 25 R$336,00 a R$380,00 3,2kg a 3,6kg
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Red Velvet ARO 10
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