
               Doces para festas 
Tradicionais - R$2,10/unidade 
Brigadeiro 
Beijinho de coco 
Beijinho de coco queimado 
Brigadeiro Rosa 
Cajuzinho 

* Com granulado  belga - R$2,60/unidade 
* Versão em copinho (30g) -R$3,50/unidade 

Brigadeiros Saborizados- R$2,40/unidade 
Brulèe 
Moka (café com chocolate) 
Frutas vermelhas 
Doce de leite com coco queimado 
Olho de sogra (beijinho com ameixa) 
Milho verde 

Especiais- R$3,50/unidade 
Pistache (consulte disponibilidade) 
Camafeu 
Brigadeiros gourmet 
Morango banhado no chocolate (consulte 
disponibilidade) 
Docinho de uva Thompson 
Caipirinha de limão com cachaça envelhecida 
Piña colada (abacaxi, coco e rum) 
Chocolate com Whiskey 

* Pedido mínimo para doces tradicionais, saborizados e especiais: 10 unidades/sabor 
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Morangos banhados

Brulèe 

Julho, 2020. Todos os sabores são sujeitos a 

disponibilidade dos ingredientes. Consulte-nos. 



Exclusivos- R$4,30/unidade 
Cheesecake de frutas vermelhas 
(nossa famosa cheesecake na versão doce de festa) 

Amarula  
(copinho de chocolate meio amargo com recheio 
cremoso de chocolate com Amarula® com pipeta com 
mais Amarula®) 

Flower de Coco 
(massa filo recheada com cocada cremosa decorada 
com coco em fita) 

Jardim Branco  
(copinho de chocolate branco com brigadeiro cremoso de 
pistache e flor decorativa em pasta americana) 

Medalhão de Nozes  
(doce de nozes recheado de doce de leite e decorado com 
medalhão em pasta americana, drip de caramelo e nozes) 

Coração rendado  
(casquinha de chocolate em formato de coração recheado com 
brigadeiro meio amargo com cramberry) 

Brigabrownie de limão 
brigadeiro belga de limão siciliano recheado com brownie meio amargo e coberto com splits de 
chocolate belga 

*Pedido mínimo para doces exclusivos: 20 unidades/sabor 
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Cheesecake 

Jardim Branco e Medalhão de Nozes

Flower de Coco 

Amarula



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. 
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Cake Pop

Pirulitos de Chocolate

Pão de Mel

Cupcakes

Trufas decoradas

Biscoitos decorados

Doces tradicionais decorados



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$4,00/unidade 

Doce de leite 
Brigadeiro 
Beijinho 

Recheio especial R$4,90/unidade 

Creme Brûlée 
Ganache de chocolate 
Nozes 
Frutas vermelhas 

*Embalados em papel de bem casado branco e fita em cetim colorida fina. Para outras 
embalagens, consulte-nos.  Pedido mínimo: 10 unidades/sabor  

Cupcakes Tradicionais - R$9,90/cada 
Massas: 
Chocolate 
Baunilha 
Cenoura 
Red Velvet 

Recheios e Coberturas: 
Brigadeiro tradicional 50% cacau 
Brigadeiro branco 
Doce de leite 
Cream Cheese  
(nosso recheio especial do red velvet com um leve toque 
de limão) 

* Pedido minimo: 6 unidades/sabor 

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