
 
Páscoa La Confeitaria 

Ovos de colher - 250g  

Os clássicos que não podem faltar nessa Páscoa! R$48,50 

Kit Kat® - Recheio crocante de kit kat® combinado com o nosso bolo super 
molhadinho de chocolate 50% cacau. Decorado com confetes coloridos e 
coelho em pasta americana. 

Leite Ninho® com Ganache de chocolate® - Nosso famoso bolo 50% cacau 
com brigadeiro de Leite Ninho e ganache de chocolate meio amargo, 
polvilhado com mais Leite Ninho e mais chocolate! 

Pralinè - Camadas do doce de leite da La Confeitaria com crocante caseiro 
"mix de nozes" e bolo levíssimo de baunilha bem úmido. Decorado com 
muitas nozes picadas e shots de Amaretto (licor de amêndoas)! 
Simplesmente sensacional. 

 



Barras Trufadas - 300g 

Novidade para a Páscoa desse ano! Imagine 
muuuuito recheio dentro de uma casquinha 
de chocolate meio amargo. Isso sim é 
presente! R$42,50 

Sabores:  

Creme de pistache com brigadeiro 50% 
cacau 

Chocolate branco caramelizado com flor de 
sal 

2 amores - ganache de chocolate meio amargo e chocolate branco 

Lata com mini ovos de chocolate 

Presenteie com a nossa linda latinha com mini ovos de 
chocolate nos sabores: meio amargo, branco, ao leite, 
morango e caramelo. 10 unidades R$32,50 

 

Toca do coelho - edição limitada 

Simplesmente lindo! Ovo de chocolate recheado com 
brigadeiro tradicional, ninho de chocolate branco e 
coelho em pasta americana. Ideal para 
presentear! R$52,50 



Sobremesas - servem até 10 pessoas 

Cheesecake de Nutella® e Oreo® - Ela voltou! O sucesso da 
Páscoa 2019 para alegrar qualquer celebração! Na nossa 
edição especial de Páscoa, a famosa Cheesecake da La 
Confeitaria ganha pedaços de Oreo e uma espiral de 
Nutella! Somente disponível sob encomenda. R$140,00 

Torta Palha Italiana - Para transformar aquele almoço de 
Páscoa em momento inesquecível. Feito com chocolate 
meio amargo e somente disponível sob 
encomenda. R$90,00 

Torta Brownie - Para os chocólatras essa é a pedida! Queridinha da nossa 
vitrine de doces, a Torta Brownie é uma torta-mousse de chocolate com 
pedaços de brownie caseiro e coberta com glaçage de chocolate 50% 
cacau. Disponível sob encomenda. R$110,00 

Lembrancinhas 

         Mini cookies de chocolate 100g - R$12,00 

             Mini trufas  100g - R$19,00 (vegano) 

    Mini palha italiana 100g - R$15,00 

Biscoito amanteigado decorado - R$9,90 

Temos também itens especiais para empresas 
e brindes corporativos! Consulte-nos!


