Tortas salgadas

Salgados e Sobremesas

• Torta de frango com catupiry .......................... R$ 95
• Torta de carne louca ............................................ R$ 110
• Torta de camarão .................................................. R$ 145

Grazing platters

Todas contém: seleção de queijos, charcutaria, oleaginosas, antepastos, crackers, focaccia,
frutas e frutas secas
• Para 5 pessoas ............ R$250 • Para 10 pessoas ............ R$450 • Para 15 pessoas ............ R$650

Sobremesas

• Pudim de leite condensado .............................. R$ 45
• Torta de frutas vermelhas ................................. R$100
Massa amanteiga e crocante, recheada com creme belga e frutas vermelhas frescas
• Torta smores .......................................................... R$ 100
Massa amanteigada e crocante, recheada de ganache de chocolate 60% e coberta com
marshmallow maçaricado
• Torta banofe ........................................................... R$ 100
Massa amanteigada e crocante, recheada com doce de leite caseiro, banana, chantilly e
polvilhado chocolate
• Torta de chocolate com frutas vermelhas ... R$ 120
Massa amanteigada e crocante com toque de cacau, recheada com ganache de chocolate
60% e calda de frutas vermelhas e frutas vermelhas frescas
•Pavê de floresta negra .......................................... R$ 165
Base de bolo intenso de chocolate, geléia de cereja feita aqui no ateliê, mousse de chocolate
belga e coberto com chantilly e cerejas frescas

Bolos
Esse ano temos 4 sabores de bolo especiais para o natal e 5 decorações. Você pode escolher

qualquer sabor com qualquer decoração
• Chocolate com caramelo salgado: massa de cacau 100%, recheado de ganache 60% com creme
de caramelo salgado
• Red Velvet: massa aveludada vermelha com recheio de ganache de cream cheese
• Nozes com doce de leite: massa branca, recheada com doce de leite caseiro e camafeu de nozes
• Brigadeiro branco com calda de framboesa: massa branca, recheada de brigadeiro branco com
calda de framboesa produzida aqui no ateliê
• Decoração 1 : bolo decorado com tema “rena” ......................................................................................... R$ 135
• Decoração 2: bolo pelado com frutas vermelhas ..................................................................................... R$ 140
• Decoração 2: bolo coberto com buttercream e temas natalinos ........................................................ R$ 140
• Decoração 3 : bolo espatulado com buttercream e guirlanda de frutas vermelhas .................... R$ 150
• Decoração 4: bolo coberto com buttercream branco, com faixa dourada, flores e topper ...... R$ 180
As encomendas podem ser feitas até dia 20/12
ou enquanto durarem os estoques
whatsapp: (11) 994109777

