CAFE

LEMBRANÇAS (unidade) R$ 5,00
Recheio de doce de leite e uma massa foﬁnha que derrete na boca,
são feitos um a um de forma artesanal.
Bem-casado

(Valores a partir de 50 unidades)
Recheio de doce de leite
Doce de leite com nozes ou baba de moça

(unidade) R$
(unidade) R$

5,00
5,80

Bem-brownie (chocolate)
(unidade) R$ 5,50
Massa a base de cacau, foﬁnha, molhada e recheada com doce de
leite ou brigadeiro.
A partir de 25 unidades.

Brigadeiro gourmet
•
•
•
•

(unidade) R$

5,50
Massa a base de mel e especiarias, recheado com doce de leite ou
brigadeiro. Banhado no chocolate nobre e puro.
A partir de 25 unidades.

Palha italiana

(unidade) R$ 5,50
Biscoito e brigadeiro passado no açúcar formam a nossa deliciosa
palha italiana. A partir de 25 unidades.

R$ 280,00

Amêndoas - Brigadeiro branco envolvido nas amêndoas em lascas
Churros - Brigadeiro recheado com doce de leite e passado no açúcar com canela
Leite Ninho recheado com Nutella
Oreo- Brigadeiro branco envolvido no biscoito Oreo

Brigadeiro gourmet

(cento)

R$ 380,00

Brigadeiros gourmet elaborados com chocolate 100% Belga

•
•
•

Pão de mel

(cento)

Mínimo de 25 unidades por sabor

•
•

Ao Leite Belga - Brigadeiro e confeito ao leite belga
Amargo 54% - Brigadeiro e confeito ao leite belga 54% cacau
Café - Brigadeiro sabor café e confeito misto ao leite belga e 54% cacau
Caipirinha - Brigadeiro de chocolate branco, cachaça e limão.
Creme Brûllè - Brigadeiro a base de ovos, fava de baunilha. Massaricado.

Brigadeiro gourmet ESPECIAL

(cento)

R$ 400,00

Brigadeiros gourmet elaborados com chocolate 100% Belga. Peso médio 20g
Escolha o sabor do brigadeiro da sua preferência - ao leite, amargo, branco, morango ou
caramelo.

•

BLOSSONS - Brigadeiros envolvido em confeitos especiais em formato de raspas de
chocolate Belga sabores ao leite, amargo, branco, caramelo ou morango.

Serviços adicionais

•

CRISPIS - Brigadeiros envolvido em confeitos especiais CROCANTE de chocolate Belga
sabores ao leite, amargo, branco, caramelo ou morango.

Fita de cetim 7mm + R$ 1,00 / Fita de cetim 10 mm + R$ 1,00
Colocação de acessórios com cola quente: + R$ 0,70
(Pingente, ﬂorzinha, botão, pérola, canela, tag, renda).
Confecção e impressão de Tag + R$ 1,50 (mínimo de 50 unidades).

•

Pistache - Brigadeiro ao leite e pistache envolvido no pistache triturado

Macarons

- 100% farinha de amêndoas
(unidade) R$
(Escolha a cor da sua preferência. Mínimo de 30 unidades por cor)

Lançamentos Linha Belga 2019
5,50

Sabores: frutas vermelhas, maracujá, pistache, limão, champagne,
chocolate (branco/ao leite/meio amargo).

•
•
•
•
•
•

Cupcakes
Massa foﬁnha, recheada e molhadinha
Sabor baunilha ou chocolate.
Cobertura e recheios:
Tamanho tradicional - (Mínimo de 15 unidades)
Mini cupcake - (Mínimo de 30 unidades)
Topper coloridoDecoração em pasta americana- A partir de
Temos caixa para lembrança. Consulte valores.
20g

R10,00
R$ 6,50
+ R$ 1,00
R$14,00

(cento)

R$220,00

Brigadeiro
Beijinhoi de coco
Bicho de pé
Cajuzinho
Casadinho (Brigadeiro preto e branco)
Doce de leite em pó
Olho de sogra (ameixa com coco)

Branco - 33% - 54% R$ 180,00 Kg/

Bombom Belém

(cento)

R$ 260,00

Uva sem caroço, coberta com doce especial e passada no açúcar reﬁnado
A partir de 25 unidades por sabor
(cento)

R$ 290,00

(cento)

R$ 320,00

A partir de 25 unidades por sabor

•
•
•
•
•

Amendoim
Brigadeiro branco
Brigadeiro preto
Coco
Palha italiana

Bombons finos

(cento)

R$ 250,00

Confeito dourado/ raspas de chocolate/ Ball crocante
(unidade)

R$ 5,50

Sabores: Cheescake de frutas vermelhas, nuvem de morango, abacaxi com creme suíço,
damasco com creme suíço, baba de moça com brigadeiro, romeu e julieta ou mousse de
maracujá com chocolate.

Mínimo de 25 unidades por sabor.

Diet, sem leite ou Ruby R$ 220,00Kg

A partir de 25 unidades por sabor

A partir de 25 unidades por sabor

Verrines (COPINHO DE VIDRO)

Cacau 54% harmonizado com caramelo toﬀee e ﬂor de sal
Torre 54% harmonizada com suave doce de banana e Nutella
Bombom 33% harmonizado com trufa cremosa ao leite e avelãs
Mini bolinho 33% harmonizado com Pralin de mil folhas e Gianduia
Oval 33% harmonizado com trufa meio amarga e laranja kin-kan
artesanal
Diamante Ruby harmonizado com creme de champagne e redução de
frutas vermelhas

Bombons finos tradicionais

A partir de 25 unidades por sabor

Brigadeiro chic/ Brigadeiro ball

R$ 350,00

Lascas de chocolate Belga/ souvenirs

Ganache de chocolate, brigadeiro, mashmallow, chantilly ou doce de leite.

Doces tradicionais

(cento)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abacaxi com coco
Ameixa
Olho de sogra
Avelãs
Casadinho crocante
Cereja com cabo
Damasco recheado
Castanha do Pará
Nozes
Nutella
Oreo
Uva

Bombom de morango
(Veriﬁcar preço. Sujeito a mudança de preço de acordo com a safra)

(cento) R$

400,00

CAFE

Não utilizamos chocolates (coberturas) hidrogenados ou fracionados.
Usamos chocolates 100% puro e nobre e sem glúten do grupo Barry Callebaut Brasil e chocolate 100% Belga Callebaut.
Para utilização de chocolate 100% Belga Callebaut acrescente R$ 1,20 ao valor da tabela por unidade de doces ﬁnos que não são Belga.

Trufas

R$ 320,00

(cento)

A partir de 25 unidades por sabor

•
•
•
•
•
•
•
•

Caixinha de Frutas vermelhas- recheada com trufa e frutas vermelhas
Caixinha delícias tropicais - recheada com trufa frutas vermelhas e physalys
Presentinho de cocadinha ou palha italiana decorado
Fadinha de caramelo - Chocolate ao leite, biscoito amanteigado e
caramelo Belga
(unidade)

R$ 8,00

(cento)

R$ 420,00

A partir de 25 unidades por sabor

Temos os mesmos sabores da linha nacional. Veriﬁque a cima.

Trufas Belga sem leite (Vegana)

R$ 550,00
Trufa de chocolate meio amargo Belga 54% ou 70% de cacau.
(cento)

A partir de 20 unidades por sabor.

Trufas Belga Diet

(cento)

R$ 550,00

Trufa de chocolate ao leite 33%, 54% cacau (Com ou sem castanhas)

Doce finos mínimo de 25 unidades por sabor

R$ 380,00

Caixinha de avelãs - recheada com creme de avelãs

Mínimo de 25 unidades por sabor e decoração

Trufas de chocolate Belga

(cento)

Mínimo de 25 unidades por sabor

A partir de 25 unidades por sabor

Trufa de café
Trufa de chocolate ao leite
Trufa de chocolate branco
Trufa de chocolate meio amargo
Trufa de limão
Trufa de limão passada no suspiro
Trufa de maracujá
Trufa de pistache

Trufa no Palito decorada

Doces finos

(cento)

R$ 320,00

Linha Luxo - Mínimo de 25 unidades
(cento) R$ 490,00
Brigadeiro Belga estilizado- Decorado em forminha comestível no formato
Conchinha de coco - Recheada com brigadeiro branco ou coco
Flor de amêndoas - Caixinha de chocolate recheada com trufa de champanhe e pétalas
de amêndoas laminadas

Flor de coco - Escolha a tartelete de chocolate branco ou ao leite com recheio de coco e
pétalas de ﬁtas de coco artesanal
Flor de damasco - Caixinha de chocolate recheada com recheio de coco ou brigadeiro
branco e ﬂor de damascos
Flor de Goiabada- Caixinha de chocolate recheada com creme de cream cheese e
ﬁnalizada com ﬂor de goiabada
Mini bolinho recheado - Decorado com ﬂor de pasta americana. Escolha o sabor do
recheio das trufas ou brigadeiro branco ou preto
Mini laranjinha Kin-kan - Copinho de alpino, decorada com ﬂor de pasta americana e
recheada com trufa branca

A partir de 25 unidades por sabor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caixinha 2 amores- brigadeiro branco e preto decorado com corações
Caixinha de maracujá - recheada com trufa e ﬁnalizada com geléia de maracujá
Caixinha de pistache - recheada com trufa de pistache
Copinho de cereja ao leite -recheado com trufa branca e cereja marasquino
Copinho de cereja branco -recheado com trufa ao leite e cereja marasquino
Copinho de Nutella com brigadeiro branco
Copinho trufado de limão
Tartelete de physalis - recheada com trufa branca e physalis

Doces fondados Mínimo de 25 unidades por sabor

(cento)

R$ 320,00

• Bombom de uva fondado
Camafeu de nozes fondado

Doce finos mínimo de 25 unidades por sabor

Alpino recheado com brigadeiro branco, uva sem caroço e

Tartelete de mini ﬁgo - Uma verdadeira iguaria! Com recheio de doce de
leite caseiro ou trufa meio amarga.

Linha Luxo

(cento)

R$ 320,00

A partir de 25 unidades por sabor
• Caixinha de Kit Kat - recheada com brigadeiro de Suﬂair e ﬁnalizada com Kit-kat
• Caixinha de uva- recheada com brigadeiro branco e uva sem caroço

(cento)

Brigadeiro belga ao leite recheado com recheio suculento e envolvida no confeito de
chocolate belga

Figo recheado com creme de champagne banhado no chocolate
(unidade) R$

a partir de

(cento)

R$ 350,00

A partir de 25 unidades por sabor
ATENÇÃO: Ideal para ser consumido no dia!

•
•
•
•
•
•

ouriço - Caramelizado de castanhas (escolha amêndoas ou castanha do Pará)
Coco caramelizado (bala de coco)
Damasco recheado caramelizado
Nozes Caramelizada
Olho de sogra caramelizado
Sucrilhos caramelizado

1,20

Personalize seus doces adicionando enfeites!
Consulte as diversas opções (ﬂores, folhas, coração, laço entre
outros) disponíveis.

Sobremesas

(unidade)

A partir de R$ 115,00

Taça de acrílico - Serve em média 10 pessoas
Doces caramelizados

R$ 520,00

Brigadeiro Rei- (aproximadamente 25g)

Apliques para doces

A partir de 25 unidades por sabor

•

Satinê de uva branco confeito perolado

-Torta Ariane
-Banana pudding
-Frutas vermelhas R$ 139,00
-Abacaxi com creme
-Nuvem de morango

CAFE

Não utilizamos chocolates (coberturas) hidrogenados ou fracionados.
Usamos chocolates 100% puro e nobre e sem glúten do grupo Barry Callebaut Brasil e chocolate 100% Belga Callebaut.
Para utilização de chocolate 100% Belga Callebaut acrescente R$ 1,20 ao valor da tabela por unidade de doces ﬁnos que não são Belga.

Bolos | Tortas -

Valores de Kg

Torta Ninho com Nutella

R$ 89,00

Massa branca. Recheios: Brigadeiro de Nutella e doce de leite ninho.

Torta Ariane -

R$ 75,00

Massa branca. Recheios: Creme suiço com ﬂocos de chocolate meio
amargo e creme de brigadeiro ao leite.

Prestigio-Massa de chocolate. Recheio de creme de coco.R$ 75,00
Torta de Abacaxi ou Abacaxi com coco

R$ 75,00

Massa branca. Recheio: Leve recheio de pavê com abacaxi

Torta de churros

R$ 75,00

Massa branca COM CANELA. Recheios: Doce de leite com canela

Torta Suﬂair - Toda de chocolate!

R$ 79,00

Massa de chocolate. Recheio: Creme de chocolate, doce na medida certa
e com pedaços de chocolate Sufalir.

Red Velvet

R$ 89,00

Massa VERMELHA. Recheios: Recheio a base de cream cheese e um
leve toque de limão.

Torta trufada

R$ 95,00

Massa de chocolate. Recheios: Escolha a trufa da sua preferência.
Chocolate ao leite, chocolate meio amargo ou chocolate branco.

Torta Ferrero Rocher

R$ 95,00

Massa de chocolate. Recheio: Creme de avelãs e creme suíço.

Torta de Pistache

R$ 110,00

Massa branca. Recheios: Creme de pistache e uma camada de
brigadeiro preto ou branco com pistaches em pedaços.

Torta de frutas vermelhas frescas

R$ 120,00

Massa branca. Recheios: Creme Suﬂair e creme de brigadeiro branco.

Massa branca. Recheios: Creme suíço com frutas vermelhas da
estação (amora, framboesa, mirtilo / blueberry, morango, cereja).

Morango com Sufalir -

Sem leite (zero leite)

Suﬂair com brigadeiro branco

R$ 79,00
R$ 79,00

Massa de chocolate. Recheio:Creme Suﬂair com morangos.

Torta nuvem de Morango

R$ 79,00

Valores de Kg
R$ 120,00
Massa branca ou de chocolate. Escolha os recheios: Trufa belga
54%, trufa 70% de cacau, geléia de frutas vermelhas ou trufa com
castanhas.

Massa branca. Creme a base de leite com morangos. Cobertura de chantilly

DIET -

Torta de Damasco - Clássica!

Escolha a massa branca ou de chocolate zero açúcar.

R$ 85,00

Massa branca. Recheio de creme suíço com damasco

Torta de Nozes - Tradicional e deliciosa

Valores de Kg

R$ 120,00

Trufa Belga ao leite ou de chocolate branco SEM açúcar.

R$ 85,00

Opcional: nozes, avelãs, coco, abacaxi, morango ou damasco no
recheio.

R$ 85,00

Mini Bolos (individual) - a partir de

R$ 30,00

Bolos com decorações especiais

acréscimos por Kg

Massa branca. Recheio: Creme suíço e creme de nozes.

Nozes com baba-de-moça

Massa branca. Recheio: Creme de nozes e uma camada de baba-de-moça.

Nozes com chocolate

R$ 89,00

Massa de chocolate. Recheios: Creme de nozes.

Torta de amêndoas

R$ 85,00

Massa branca. Duas camadas de creme suíço com amêndoas em lâminas.

Nozes com damasco

R$ 85,00

Massa branca. Recheio: Creme de nozes e uma camada de recheio de
creme de damasco.

Brigadeiro

R$ 75,00

Massa de chocolate especial . Recheios: Creme de brigadeiro ao leite.

Torta Marta Rocha

R$ 89,00

Massa branca. Recheio: Baba-de-moça e uma camada de creme
branco com praline de nozes. Finalizado com suspiro e castanhas.

Torta de ninho com frutas vermelhas

R$ 80,00

Massa branca. Recheios de leite Ninho com geléia de frutas
vermelhas e creme suíço com geléia de frutas vermelhas.

Torta de chocolate com frutas vermelhas

R$ 89,00

Massa de chocolate. Recheios de brigadeiro ao leite com geléia de
frutas vermelhas e brigadeiro branco com geléia de frutas

vermelhas.

Escolha o sabor do bolo e acrescente o valor da decoração da sua preferência ao
kg do bolo. Exemplo: Torta Ariane R$ 67,00 + R$ 25,00 = R$ 92,00 / kg

Bolo alto liso com borda dourada
Drip cake (bolo escorrido)
Bolo todo coberto com Split Belga
Rosas de chantilly 1 cor
Rosas de mashmallow massaricada
Colorido de chantilly até 3 cores
Rosas de ganache de chocolate
Decoração com frutas vermelhas (A partir de 2 kg)
Tala de chocolate tradicional
Kit-Kat
Kinder Bueno

+ R$ 20,00
+ R$ 20,00
+ R$ 20,00
+ R$ 15,00
+ R$ 20,00
+ R$ 25,00
+ R$ 25,00
+ R$ 20,00
+ R$ 25,00
+ R$ 20,00
+ R$ 30,00

Pasta americana(a partir Kg )

R$ 120,00

Naked Cake (a partir Kg)

R$ 120,00

Naked cake 2 andares - A partir de 5,5 kg
Naked cake 3 andares - A partir de 9 kg
Naked cake 4 andares - A partir de 13 kg
Bolos naked a partir de 3 andares são montados no local do
evento. Consulte valor da entrega e montagem.

