
Atualizado em 21/Setembro/2019 

    tradicionais . 
 

CASADINHO   2,40 

brigadeiro preto e branco cobertos com açúcar refinado 

  

BRIGADEIRO   2,40 

brigadeiro preto coberto com granulado tradicional 

  

LEITE NINHO   2,40 

brigadeiro de leite Ninho coberto com Leite em pó Ninho 

  

FARINHA LÁCTEA   2,40 

brigadeiro de Farinha Láctea coberto com Farinha Láctea 

  

CHURROS   2,40 

brigadeiro branco coberto com mistura de canela com açúcar e doce de leite caseiro 

 

PAÇOCA   2,40 

brigadeiro de Paçoca de amendoim coberto com farofa de Paçoca 

  

LIMÃO   2,40 

brigadeiro de limão coberto com açúcar refinado e raspas de limão verde 

  

GOIABA COM LEITE NINHO   2,40 

brigadeiro de goiabada coberto com leite em pó Ninho 

  

BICHO DE PÉ   2,40 

brigadeiro rosa de gelatina de morango coberto com açúcar refinado e riscas de chocolate 

derretido branco 
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Atualizado em 21/Setembro/2019 

   especiais .   

 

DAMASCO SUPREMO   2,60 

brigadeiro branco envolvido com damasco, coberto com pó de nozes 

  

FLOR DE CASADINHO   2,60 

brigadeiro preto e branco cobertos com açúcar refinado, em formato de flor 

  

FLOR DE NAPOLITANO   2,60 

brigadeiro preto, branco e rosa cobertos com açúcar refinado, em formato de flor 

  

OLHO DE SOGRA   2,60 

brigadeiro de coco envolvido com ameixa, coberto com açúcar refinado 

 

CONFETE   2,60 

brigadeiro preto ou branco cobertos com mini confetes coloridos 

 

UVA COBERTA COM AÇÚCAR   2,60 

brigadeiro branco recheado com uva verde sem caroço, coberto com açúcar refinado 

  

LIMÃO SICILIANO   2,60 

brigadeiro de limão Siciliano coberto com açúcar refinado e raspas 

  

NAPOLITANO   2,60 

brigadeiros preto, branco e rosa de morango 

  

OREO   2,60 

brigadeiro branco recheado com pedaços de biscoito Oreo, coberto com farofa de biscoito 

Oreo 
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Atualizado em 21/Setembro/2019 

  gourmets . 

 

ROMEU E JULIETA   2,90 

brigadeiro de queijo parmesão recheado com goiabada e coberto com queijo parmesão em 

pedaço, ralado na hora 

  

DAMASCO   2,90 

brigadeiro branco com pedaços de damasco coberto com damasco picado 

  

AMÊNDOAS   2,90 

brigadeiro branco coberto com lâminas de Amêndoas 

 

NINHO COM NUTELLA   2,90 

brigadeiro de leite Ninho coberto com leite em pó Ninho, enfeitado com gota de Nutella 

 

NOZES   2,90 

brigadeiro de nozes coberto com açúcar refinado e nozes partida 

  

CASTANHA DO PARÁ   3,30 

brigadeiro de castanha do Pará coberto com pedaços de castanha do Pará 

  

BELGA   2,90 

brigadeiro de chocolate em pó Belga Callebaut coberto com granulado Belga Callebaut 
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Atualizado em 21/Setembro/2019 

   bombons . 

 

BOMBOM DE AMEIXA   2,90 

brigadeiro preto recheado com pedaço de ameixa banhados com chocolate preto ou branco, 

enfeitado com ameixa 

  

BOMBOM DE CEREJA   2,90 

brigadeiro preto recheado com pedaço de cereja banhados com chocolate preto ou branco, 

enfeitado com cereja 

  

BOMBOM DE UVA   2,90 

uva verde sem caroço envolvida no brigadeiro branco banhados no chocolate branco ou 

preto e enfeitado com flocos de arroz 

  

BRIGADEIRO CHIQUE   2,90 

brigadeiro preto envolvido com confeito “chumbinho” dourado 

 

CASADINHO CHIQUE   2,90 

brigadeiro preto e branco banhados com chocolate preto e branco 

  

DAMASCO SUPER SUPREMO   2,90 

brigadeiro branco envolvido com damasco, banhado no chocolate branco e coberto com pó de 

nozes 

  

CAMAFEU DE NOZES   2,90 

brigadeiro de nozes banhado no chocolate preto ou branco 

  

SONHO DE VALSA   2,90 

biscoito amanteigado envolvido no brigadeiro branco e banhados no chocolate preto 
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Atualizado em 21/Setembro/2019 

 mini tortinhas . 
 

TORTINHA DE LIMÃO COM SUSPIRO   2,90 

casquinha amanteigada recheada com creme de limão e pedaços de suspiro e raspas de limão 

  

TORTINHA GANACHE COM AMÊNDOAS   2,90 

casquinha amanteigada recheada com creme ganache de chocolate ao leite e meio amargo e 

pedaços de amêndoas 

  

TORTINHA DE CHOCOLATE COM CEREJA DE CABINHO   2,90 

casquinha amanteigada recheada com ganache de chocolate ao leite e meio amargo, 

enfeitados com cereja de cabinho 

 

TORTINHA DE CREME COM PHYSALIS   2,90 

casquinha amanteigada recheada com creme de chocolate branco, enfeitados com Physalis 

  

BROWNIE COM NOZES OU CASTANHA DO PARÁ   3,30 

brownie de chocolate com nozes coberto com doce de leite, brigadeiro branco, brigadeiro 

preto ou brigadeiro de nozes 
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Atualizado em 21/Setembro/2019 

    bundt cake . 
Bolos caseiros. Perfeitos para aquele lanche da tarde. 

 

 

BOLO CASEIRO SEM COBERTURA   45,00 

sabores: Branco, Chocolate, Laranja, Limão, Canela ou Tapioca. 

  

ROMEU E JULIETA   50,00 

bolo de queijo parmesão coberto com calda de goiabada e raspas de queijo parmesão 

  

LARANJA COM DOCE CASEIRO   50,00 

bolo de laranja coberto com doce de laranja em calda 

  

CHOCOLATE COM CALDA   50,00 

bolo de chocolate coberto com calda de chocolate 

  

CHOCOLATE COM CALDA DE FRUTAS VERMELHAS   50,00 

bolo de chocolate coberto com calda de frutas vermelhas 

  

OREO   50,00 

bolo de chocolate com pedaços de biscoito Oreo e cobertura de brigadeiro branco mole 

  

LIMÃO   50,00 

bolo de limão coberto com mousse de limão 

  

BRIGADEIRO   50,00 

bolo de chocolate coberto com brigadeiro mole 

 

BRIGADEIRO COM CONFETE   50,00 

bolo de chocolate coberto com brigadeiro mole e mini confetes coloridos 

 

LEITE NINHO   50,00 

bolo branco com leite ninho coberto com brigadeiro mole de leite Ninho 

  

TAPIOCA COM DOCE DE LEITE   50,00 

bolo de tapioca coberto com doce de leite caseiro e raspas de coco 

  

CANELA COM DOCE DE LEITE   50,00 

bolo de canela coberto com doce de leite 

  

NOZES COM BABA DE MOÇA   50,00 

bolo de nozes coberto com calda baba de moça 

  

NOZES COM CALDA DE DAMASCO   50,00 

bolo de Nozes coberto com calda de damasco 

  

CASTANHA DO PARÁ   50,00 

bolo branco com pedaços de castanha do pará coberto com brigadeiro branco mole e pedaços 

de castanha do pará 

  

PAÇOCA   50,00 

bolo de paçoca coberto com brigadeiro mole de paçoca 
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