Brownie de Chocolate Belga (620g)





Tradicional com Nozes
Café
Manteiga de Amendoim
Nutella

Bolos Caseiros (500g)












R$ 30,00

Chocolate Meio Amargo
Chocolate Branco
Chocolate Branco e Cereja
Moscatel (Cacau com aveia, castanhas do Pará e chocolate meio amargo)

Pacote de Miudezas (300g, aprox. 50 unidades)




R$ 15,00

Duo Chocolate (massa de cacau com gotas de chocolate branco)
Banana com gotas de chocolate ao leite
Laranja com calda da fruta
Cenoura com cobertura de ganache de chocolate
Fubá com Goiabada
Rocambole de Doce de Leite
Rocambole de Geleia de Uva Caseira
Rocambole de Chocolate com Coco
Mármore, parte iogurte, parte chocolate
Formigueiro
Pão de amêndoas com damasco e castanhas do Pará

Caixa de Cookies com Chocolate Belga (15 unidades, aprox. 600g)





R$ 45,00

R$ 22,50

Biscoito de Lavanda
Bolachinhas de Melaço
Chameguinhos de chocolate belga 70% cacau

Tiramisú (650g)

R$ 50,00

Kit Cannoli (12 unidades, 700g)

R$ 70,00



12 canudos de Cannoli, acompanhados de 1 opção de recheio (chocolate ou limão siciliano)

Bolo Recheado Pequeno (900g)

R$ 65,00

Bolo Recheado Grande (1500g)

R$ 100,00

Bolo Recheado Dois Andares (2300g)

R$ 250,00










Perdição de Chocolate – a nossa versão de bolo mousse de chocolate, inteiramente belga.
Massa de chocolate, recheada de Mousse de chocolate meio amargo e coberta com ganache
firme de chocolate meio amargo.
Amor de Framboesa – um bolo que mistura limão, chocolate branco e framboesa. A massa tem
um leve sabor de limão, o recheio é de ganache de chocolate branco com framboesa, e a
cobertura, de chantilly com framboesa.
Bolo de Nozes – Uma clássica combinação de nozes com doce de leite. A massa tem nozes
incorporadas, enquanto o recheio é elaborado com um delicioso doce de leite argentino.
Nuvem de Coco – Um bolo levinho e suave de coco. A massa é um pão de ló, com leve aroma de
amêndoas, e o recheio é um creme de confeiteiro de coco. A cobertura é de um creme de coco
coberto com coco ralado queimado.
Veludo Vermelho – A nossa versão do tradicional Red Velvet americano. Feito com massa de
chocolate (que leva um corante vermelho para manter a cor tradicional), é recheado com um
leve creme de cream-cheese e baunilha.

Cupcakes (12 unidades)








Chocolate com recheio de Brigadeiro
Chocolate com recheio de Capuccino
Chocolate com Nhá-Benta
Veludo Vermelho com Cream-cheese
Baunilha com recheio de Maria Mole
Baunilha com recheio de Churros
Baunilha com recheio de Baunilha

Docinhos Típicos (50 unidades, aprox. 500g)





R$ 75,00

Brigadeiro
Beijinho
Cajuzinho
Bicho de Pé

Docinhos Finos (25 unidades, aprox. 250g)





R$ 75,00

Camafeu de nozes em fondant
Docinho de Damasco banhado em chocolate
Docinhos Típicos (brigadeiro, beijinho, cajuzinho ou bicho de pé) no copinho
Trouxinhas de coco

R$ 60,00

Casinha João e Maria


R$ 100,00

Uma casa inteiramente feita de doces, com paredes de biscoito de gengibre e especiarias, e
diversos doces, como balas, biscoitos e chocolates nas diversas partes da casa.

Casinha João e Maria com recheio de Cookies

R$ 125,00

Biscoitos decorados e recheados (1 unidade)

R$ 5,00

Biscoitos decorados e recheados (4 unidades)

R$ 18,00



Quatro formatos de biscoitos decorados (Boneco de neve, Floco de neve, Árvore de Natal e
Gingerbread Man), recheados com nutella e doce de leite argentino.

Panettone Glassato (650g)


Um tradicional panettone de frutas, coberto de glacê de amêndoas e diversas frutas

Panettones Recheados (800g)




R$ 65,00

Panettone de frutas com recheio de trufa de chocolate meio amargo
Panettone de frutas com recheio de doce de leite argentino
Chocottone com recheio de brigadeiro

Panettone Tiramisú (650g)


R$ 45,00

Chocottone com recheio do nosso tradicional Tiramisú

R$ 90,00

