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Cardápio de Doces 
Sabores e preços estão sujeitos a alterações. Consulte-nos.

LA CONFEITARIA® JANEIRO, 2022

Brigadeiros - R$2,20/unidade 
Sabores clássicos que não podem faltar nas suas festas (15g/cada). 
Todos nossos brigadeiros são estilo “gourmet” - utilizamos chocolate em 
barra na produção. 

Brigadeiro tradicional 
Brigadeiro de cacau (chocolate amargo) 
Beijinho de coco 
Beijinho de coco queimado 
Brigadeiro Rosa 
Cajuzinho 
Brulèe (baunilha com acúçar maçaricado) 
Moka (café com chocolate) 
Doce de leite com coco queimado 

* Com granulado belga tipo split - R$2,80/unidade 
* Decorados com pasta americana - R$3,50/cada 

Pedido mínimo: 10 unidades/sabor 

Especiais - R$3,50/unidade 
Sabores deliciosos e mais que especiais 

Pistache (coberto com pistache picado) 
Camafeu de nozes (coberto com fondant) 
Leite em pó com Nutella® 
Morango banhado no chocolate 
Docinho de uva Thompson 
Romeu e Julieta (massa com parmesão e recheado com 
goiabada) 
Maracujá (coberto com split de chocolate branco) 
Oreo® (massa de brigadeiro branco com pedaços de bolacha e 
mini oreo para decorar) 

Pedido mínimo: 20 unidades/sabor 
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LA CONFEITARIA 
JANEIRO, 2022Cheesecake - R$4,50/unidade 

Nossa famosa cheesecake na versão doce de festa 

Frutas vermelhas 
ou 
Doce de leite 

Pedido mínimo: 20 unidades/sabor 
*mirtilo cobrado a parte 

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.  
A partir de R$9,90/cada 

Biscoitos amanteigados 
Pão de Mel 
Cake pops 
Cupcakes 
Pirulitos de Chocolate 

Doces Personalizados
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LA CONFEITARIA 
JANEIRO, 2022Bem casado- R$3,90/unidade 

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. 

Sabor: Doce de leite 

Pedido mínimo: 20 unidades/sabor 
*Embalados em papel de bem casado branco e fita em cetim 
colorida fina. Para outras embalagens, consulte-nos. 

Cupcake grande R$9,90/unidade 
Massas: 
Chocolate 
Baunilha 
Cenoura 
Red Velvet 

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

Pedido minimo: 8 unidades/sabor 

Mini Cupcakes R$4,50/unidade 
Massas: 
Chocolate 
Baunilha 
Cenoura 

Recheios e Coberturas: 
Brigadeiro tradicional 50% cacau 
Brigadeiro branco 
Doce de leite 
Beijinho 
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Entrega e Pagamento 

As encomendas devem ser feitas pelo whats app (11) 945936658. Assim podemos conversar 
melhor sobre seu pedido, marcar a entrega e ajustar qualquer detalhe.  

Pedimos antecedência de, no mínimo, 5 dias para produção de nossos produtos. Mas quanto 
mais tempo tivermos para elaborar sua encomenda, mais incrível será o resultado. 

Além disso, nossa agenda pode estar lotada, então com maior antecedência você garante seus 
lindos docinhos sem stress :) 

Na entrega é necessário ter alguém responsável para receber o pedido. Muitas vezes as 
portarias não recebem perecíveis e não nos responsabilizamos por encomendas deixadas com 
outras pessoas ou outros locais.  

Tentamos respeitar ao máximo o horário marcado com nossos clientes, mas imprevistos 
podem acontecer. Por isso nos comunicaremos sempre pelo whats app até você estar com seu 
pedido em mãos, ok? Fique atento. 

O transporte é sempre feito com muito cuidado e temos o maior carinho por nossos produtos. 
Eles são super delicados, então quando você os receber, armazene-os de maneira segura e 
com carinho também ;) 

A taxa de entrega será calculada de acordo com o endereço fornecido. 

O pagamento deverá ser realizado via pix ou transferência bancária (enviaremos esses dados no 
fechamento do pedido) e nas seguintes condições: 

• Para encomendas com mais de 10 dias de antecedência: 
• 50% do valor total no fechamento do pedido (para garantir a produção) 
• 50% restantes até o dia anterior a entrega (para garantir a entrega) 

• Para encomendas com 5 a 9 dias de antecedência: 
• 100% do valor total no fechamento do pedido (para garantir a produção e entrega 

do pedido) 

Qualquer duvida estamos sempre a disposição. 

Confira também nosso cardápio de bolos 
para deixar sua festa ainda mais especial

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511945936658&text=Quero%20encomendar
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Quem sou eu 
Meu nome é Sarah Girotto, sou confeiteira e 
empreendedora há mais de 7 anos.  

Sou apaixonada por doces - tanto que, depois desse 
tempo todo, ainda faço diversos cursos na área para me 
aprofundar no assunto cada vez mais. 

Trabalhar levando felicidade através dos meus doces me 
encanta.  

Cada encomenda que sai da minha cozinha é feita com 
muito carinho e dedicação. Por isso ela é única.  

Mesmo que a referência seja dos meus próprios doces, 
eles nunca sairão exatamente iguais por serem 100% artesanais e feitos do zero, 
fresquinhos todas as vezes.  

Sei o quanto a sua comemoração é especial. Seja para um doce de fim de semana ou 
para o aniversário mais que esperado. Quando você encomenda comigo, eu levo isso 
muito a sério.  

Fazer parte das celebrações da vida alegra meu coração. Conte comigo. 

Que possamos comemorar cada dia mais e sempre com doces deliciosos, claro!  

Um abraço, 
Sarah


	Brigadeiros - R$2,20/unidade
	Especiais - R$3,50/unidade
	Cheesecake - R$4,50/unidade
	Bem casado- R$3,90/unidade
	Cupcake grande R$9,90/unidade
	Mini Cupcakes R$4,50/unidade
	Entrega e Pagamento
	Confira também nosso cardápio de bolos para deixar sua festa ainda mais especial
	Quem sou eu

