
• O NOSSO MENU •

BRIGADEIROS

Chocolate ao leite
Chocolate negro
Caramelo salgado
Cappuccino
Oreo

PALHAS ITALIANAS

Chocolate
Doce de Leite
Café
Paçoquita
Nutella com Nido

1,2€

3€

Lima-Limão
Nutella com Nido
Coco (beijinho)
Pistachio

CAIXINHA PRESENTE 
DE BRIGADEIROS

Caixinha com 9 unidades 
(a caixa é a degustação completa
dos nossos sabores)

  
 12€
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BRIGADEIROS NO POTINHO 4€

Brookie - metade brownie, metade cookie
Blondie - massa diferentona de doce de leite,
recheado com brigadeiro de chocolate branco
Brownie recheado com brigadeiro de Oreo
Brownie recheado com caramelo salgado
Brownie recheado com doce de leite e crocante
de amendoim

BROWNIES 4.5€

Chocolate
Abacaxi
Lima-Limão
Frutas Vermelhas
Caramelo com chocolate 

COOKIES 

Tradicionais:
Baunilha com gotas de chocolate
Chocolate com gotas de chocolate

Recheadas:
Nutella 
Confetti recheada com doce de leite
Caramelo e marshmallow

3.2€
 
 
 

3.8€
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BOLOS DA AVÓ

20€Pudim de leite condensado                                                             

Bolo de Maçã com canela 
Bolo de Banana caramelizada com canela
Bolo Florbela (bolo marmorizado na forma Cristal Bundt.
Pode acompanhar compota de frutas vermelhas, e/ou calda
de chocolate, para servir junto do bolo + 4€ cada pote extra)

Bolo de milho verde com coco
Bolo de Cenoura com brigadeiro de chocolate
(com as mini cenourinhas + 2€ ) 

(Dica boa: os bolos de maçã e cenoura são sem lactose / podemos
eventualmente, mandar a cobertura do bolo de cenoura separada)

BOLOS DE POTE 
Cenoura com brigadeiro de chocolate
Red Velvet com brigadeiro branco
Lima-Limão e blueberry
Frutas vermelhas com baunilha
Chocolate com doce de leite

BOLOS TAMANHO FAMÍLIA
 - 12 FATIAS DAQUELAS BEM BOAS, DE AVÓ 

22€

25€

6.5€
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Bolo de Palha Italiana
Massa de Palha Italiana, numa consistência ideal
para corte, decorada com uma placa em arabesco,
de chocolate belga, colocada sobre brigadeiro
cremoso de chocolate e um toque de folha de
ouro. Bolo bem guloso, mas com uma decoração
très chic. 

(Tamanhos: 8 ou 16 fatias)

BOLOS DE FESTA

Bolo Confetti 
Massa de baunilha Confetti ou de chocolate. O
bolo forma uma "piscina" com recheio/cobertura
à sua escolha: brigadeiro de chocolate negro,
doce de leite ou brigadeiro branco. 
Decorado com brigadeirinhos de chocolate 
 Confetti no topo do bolo.

(Tamanhos: 8, 12 e 16 fatias) 18€ - 27€ - 36€  
 
 

 
15€ - 30€ 
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BOLOS DE FESTA

Bolo Lima-Limão e Blueberry
Massa bem fofinha e húmida de lima-limão e blueberry,
recheado com brigadeiro cremoso cítrico de lima e
limão, coberto com merengue italiano maçaricado. 
No topo blueberries frescas, brigadeirinhos de lima-
limão e suspiros / ou flores naturais 
(as flores podem mudar consoante a época do ano. É
uma decoração sazonal, apenas entre Maio e Novembro) 

(Tamanhos 12, 18 e 26 fatias) 25€ - 35€ - 50€  
 
 

Bolo Red Velvet
Massa red velvet  super clássica. 
O bolo é recheado, coberto com creme de queijo
mascarpone e decorado com gel de frutos
vermelhos e muitas frutinhas vermelhas frescas.

(Tamanhos 10, 16 e 24 fatias) 25€ - 35€ - 50€  
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BOLOS DE FESTA

Bolo Frutas Vermelhas com creme de queijo
Massa de baunilha bem fofinha e húmida, recheada
com compota artesanal de frutas vermelhas e
brigadeiro branco cremoso, coberto com creme de
queijo mascarpone e decorado com frutas vermelhas
frescas.

(Tamanhos 12, 18 e 26 fatias) 30€ - 45€ - 65€  
 
 

Bolo ChocolaTUDO
Massa de chocolate bem intenso, fofinha e húmida,
recheada e coberta com brigadeiro cremoso de
chocolate. O bolo é decorado com placas de
chocolate e brigadeiros de chocolate belga.

(Tamanhos 12, 18 e 26 fatias) 30€ - 45€ - 65€  
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BOLOS DE FESTA

42€ - 63€ - 75€  
 
 

Bolo Parabéns
O Bolo que já é uma festa! 
Massa, recheio e cobertura do bolo à tua total escolha,
sempre com a decoração Confetti, balões, fitas 
e velas coloridas.

(Tamanhos 12, 18 e 26 fatias)

Massas de bolo à escolha: baunilha Confetti; lima-limão;
chocolate; red velvet.
Recheios do bolo à escolha: brigadeiro branco; brigadeiro
de chocolate; doce de leite; creme de queijo mascarpone;
lima-limão; brigadeiro branco com compota de frutas
vermelhas.
Coberturas à escolha: merengue italiano; creme de queijo
mascarpone; buttercream; brigadeiro de chocolate.

Pode ter a festa completa com os nossos 
brigadeiros Parabéns e 

Mini Coxinhas de frango da Madre Coxinha.
 

9 brigadeiros Confetti e 20 mini coxinhas
20 brigadeiros Confetti e 40 mini coxinhas

18€
36€
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MINI BOLOS

Mini bolos em versão individual 

Mini bolo de cenoura com brigadeiro
(com as mini cenourinhas)

Mini bolo de palha italiana 
Mini bolo Red Velvet
Mini bolo de Lima-Limão e blueberry

(todos em porção individual, 
mas são uma delícia para dividir)

10€ 
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BRUNCH
IDEAL PARA PRESENTAR! 
PODE IR COM UM CARTÃOZINHO
ESCRITO À MÃO PARA ACOMPANHAR

Brunch box especial para 2 pessoas

1 mini bolo de lima-limão e blueberry , 2 croisssants,
queijo e fiambre, manteiga com flor de sal, 4 panquecas,
brigadeiro cremoso de chocolate, frutas frescas
(Morango, Blueberry e Banana),  Guacamole, 6 mini
tostas, 4 mini coxinhas, 6 biscoitinhos amanteigados e 
2 sumos naturais de laranja. 

39€

28€ 

ENCOMENDAS PELO WHATSAPP +351 918 990 415
OU CONFEITARIA@CLARASEMNEVE.COM

Brunch box especial para  1 pessoa

1 mini bolo de lima-limão e blueberry , 1 croisssant,
queijo e fiambre, manteiga com flor de sal, 2 panquecas,
brigadeiro cremoso de chocolate, frutas frescas
(Morango, Blueberry e Banana),  Guacamole, 6 mini
tostas, 4 mini coxinhas, 6 biscoitinhos amanteigados e 
1 sumos naturais de laranja. 


