Tartelettes, Entremets e Tortas
especiais

1. Tartelettes

Torta elaborada com massa de farinha de amêndoas, bem crocante

P

Até 5 pessoas
R$90,00

M

G

R$140,00

R$175,00

Até 12 pessoas Até 20 pessoas
Sabores

Banana com doce de leite

Creme de banana com doce de leite finalizada com chantilly e canela

Morango
Creme de baunilha finalizada com morangos frescos

Trufa Branca

Trufa branca, caramelo com flor de sal, raspas de limão siciliano,
crumble de avelã, finalizada com merengue maçaricado

Maça

Creme de maçã com canela, finalizado com maças carameladas

Choconozes

Creme de baunilha fresca, nozes moídas, ganache de chocolate
meio amargo, finalizado com nozes picadas

Frutas vermelhas

Creme de baunilha finalizado com frutas vermelhas
** P = R$95,00 M= R$145,00 G= R$180,00

Limão
Mousse de limão, merengue maçaricado e raspas de limão

Morango e limão siciliano

Creme de limão siciliano finalizado com morangos frescos, raspas de
limão siciliano e limão em rodelas

Tartelettes especiais
P

M

Até 5 pessoas

12/15 pessoas

R$92,00

R$150,00

Tarte Edu

Base de chocolate, mousse de pistache e creme de chocolate 70%
AMBAR finalizado com Guimauve (marshmallow típico francês) de
pistache

Tarte D'amour

Massa de farinha de amêndoas bem crocante, recheada com creme
de caramelo com flor de sal e ganache cremosa de chocolate.
Finalizada com nibs de cacau e macaron de baunilha com caramelo

Tarte Bia

A massa de farinha de amêndoas, geleia artesanal de amora, creme
de limão siciliano e finalizada com merengue, raspas de limão
siciliano e amoras frescas

2. Entremets

Torta francesa entre camadas a base de mousse

P

M

G

6/8 pessoas

12/15 pessoas

20/25 pessoas

R$90,00

R$140,00

R$180,00

Mango et Framboise
Mousse de manga, creme de framboesa, biscuit e glaçagem de
chocolate
*Pedido antecipado de no mínimo 3 dias

Fraisier

Creme de baunilha fresca, morango fresco picado, finalizado com
merengue italiano

Vanilla e fruit rouges

Biscuit, mousse de baunilha com chocolate branco, creme de
frutas vermelhas e glaçagem de chocolate

Trois Chocolat

Duo de mousse de chocolate meio amargo e mousse de
chocolate branco, finalizada com uma ganache meio amarga

Caramel Beurre Sale

Biscuit, mousse de baunilha, creme de avelã, caramelo salgado e
glaçagem de chocolate

Buche

Tronco de pistache ou de frutas vermelhas recheado de ganache
de chocolate meio amargo
*Pedido antecipado de no mínimo 3 dias

3. Tortas especiais
P

M

G

R$92,00

R$160,00

R$190,00

Até 6 pessoas Até 12 pessoas Até 25 pessoas

Mille feuilles
Massa folhada intercalada com creme de baunilha e crocante.
Massa folhada intercalada com chantilly de baunilha e notas de
framboesa

Saint-Honore

Leve massa folhada, chantilly, bombas recheadas com creme de
confeiteiro e finalizadas com caramelo

Charlotte Angela

A receita leva biscoitos Champagne Maison artesanais, mousse
de chocolate, pedaços de chocolate e é finalizada com creme de
avelã, macarons de baunilha com caramelo, brigadeiros belga e
raspas de chocolate.

Opéra

Biscuit de amêndoas, butter cream de café e creme de chocolate

4. Torta Holandesa
P

M

G

Até 5 pessoas

10/12 pessoas

Até 18 pessoas

R$60,00

R$120,00

R$180,00

Base de biscoito, leve creme amanteigado de baunilha fresca,
ganache de chocolate meio amargo, decorada com biscoitos de
chocolate

