Cardápio 2017

Especializado em doces ﬁnos e bem casados, o Ateliê
Doces Lembranças se dedica a criar deliciosos momentos para
o seu evento, festa ou comemoração.
A qualidade de nossa alta confeitaria se traduz em doces
peças de arte realizadas pelas mãos dedicadas e especializadas
de uma equipe treinada pelos mais conceituados especialistas
do Brasil.
Fazemos da pontualidade um valor imprescindível para que
você possa desfrutar da tranquilidade de saber que sua
encomenda está em ótimas mãos.
Um trabalho que se completa com nosso gerenciamento
cuidadoso e detalhado, minucioso desde a apresentação de
opções, até a consultoria sobre os menus mais adequados para
cada ocasião.
E porque cada cliente é único, nosso atendimento
personalizado faz de cada comemoração um momento especial.
Desde a preparação até a chegada da hora mais esperada,
temos a certeza de propiciar doces momentos que ﬁcarão para
sempre na memória de cada convidado.

Bem Casados
(Papel crepom e ﬁta de cetim n.02)

Ÿ

Bem casado Lua de Mel (doce de leite
tradicional)

Ÿ

Bem casado dos Anjos
claro)

Ÿ

Bem casado Romântico (doce de leite
com damasco ou nozes)

Ÿ

Bem casado Silvestre (massa pistache e
framboesa)

Ÿ

Bem casado Poesia
chocolate ou limão)

(doce de leite

(trufado de

Doces Tradicionais
Ÿ

Brigadeiro Tradicional

Ÿ

Brigadeiro de Leite Ninho

Ÿ

Brigadeiro de Amendoim

Ÿ

Brigadeiro de bicho-do-pé

Ÿ

Brigadeiro Mescladinho

Ÿ

Beijinho de coco

Ÿ

Brigadeiro de Churros (com doce de leite)

Ÿ

Brigadeiro de Caipirinha (limão e açúcar)

Ÿ

Olho de sogra (ameixa recheada com
coco)
Olho de sogro (damasco com brigadeiro

Ÿ

branco e chocolate)
Cereja de cabinho envolvida no bicho-de-

Ÿ

pé

Brigadeiros Gourmet
(100% chocolate Belga)
Ÿ

Brigadeiro ao leite

Ÿ

Brigadeiro noir (70% cacau)

Ÿ

Brigadeiro doce de leite com split 70%

Ÿ

Brigadeiro cappuccino envolvido em
nozes

Ÿ

Brigadeiro de limão com raspas de choc.
Branco

Ÿ

Brigadeiro indiano (especiarias) com
gergelim

Ÿ

Brigadeiro de paçoca com crocante de
amendoim

Ÿ

Brigadeiro de champagne com lâminas de
pistache ou amêndoas

Ÿ

Brigadeiro de ovomaltine com raspas de
choc. ao leite

Ÿ

Brigadeiro de lacinho (raspas de
choc.belga e palito com lacinho)

Ÿ

Vasinho de brigadeiro branco com ﬂores
de açúcar

Ÿ

Brigadeiro Nega Maluca (crispis Belga ao
leite ou branco)

Ÿ

Alpino ao leite com brigadeiro gourmet e
pérola

Caramelados
Ÿ

Ameixas (recheio de coco ou doce d' ovos)

Ÿ

Tulipas Douradas (tâmaras com d'ovos)

Ÿ

Tulipas de Damasco (recheado com
brigadeiro branco ou coco)

Ÿ

Bolas de Coco (crespinho de coco branco)

Ÿ

Cardeal (crespinho de coco queimado)

Ÿ

Feitiço (gengibre com canela)

Ÿ

Pérolas de Amêndoas (crespinho de
amêndoas)

Ÿ

Brigadeiro caramelado com lâminas de
pistache

Ÿ

Ouriço de nozes (massa de nozes com
chocolate)

Ÿ

Bolas Douradas (doce d'ovos com lâminas de
avelãs)

Ÿ

Cristal de Pistache (massa de pistache com
coco)

Ÿ

Fantasia (massa de amêndoas / ﬂor de
damasco)

Ÿ

Marroquino (castanha do Pará, coco e
gergelim)

Ÿ

Bacarat (castanha do Pará, especiarias e
frutas secas)

Chocolates
Ÿ Pão de Mel - Recheios: doce leite, nozes,

damasco. (Celofane transparente)
Ÿ Bombom com decalque dos noivinhos
Ÿ Corações Ardentes (massa de castanha do

Pará com coco)
Ÿ Vienense (massa de avela)
Ÿ Nuvem Dourada (massa de coco branco)
Ÿ Bombom de uva (uva sem caroço / brig /

chocolate)
Ÿ Trufas (sabores: tradicional, café, laranja,

limão, maracujá, framboesa)
Ÿ Trufas Ouro Verde (chocolate de limão com

capim santo)
Ÿ Amor Perfeito (choc. limão com

pistache e

amêndoas)
Ÿ Trufado Veneza (trufa de café e brigadeiro de

menta)
Ÿ Pérolas de Limão (brigadeiro de rum com trufa

de limão)
Ÿ Trufas crocantes (ch. ao leite ou meio amargo)
Ÿ Sabores: nozes, pistache, avelãs, macadâmia,

amêndoas
Ÿ Bombom de morango (morango / brigadeiro /

chocolate)

Chocolates
Ÿ Trufado Lua de Mel (alpino ao leite / trufa de

especiarias / geleia de damasco)
Ÿ Souveniers de limão (alpino branco / trufa de

limão)
Ÿ Cappuccino (alpino ao leite / creme

capuccino)
Ÿ Alpino ao leite com trufa e Cereja de Cabinho
Ÿ Caixinhas ou copinhos de chocolate trufado

com Phisalys
Ÿ Caixinhas de chocolate branco com Frutas

Vermelhas ou Maracujá
Ÿ Caixinhas de chocolate ao leite com

Brigadeiro Crocante
Ÿ Puff de maracujá com avelãs (hóstias de

chocolate recheadas com maracujá e avelãs)
Ÿ Serenata
Ÿ (bolinho de chocolate e amêndoas / trufa e

geléia de framboesa)
Ÿ Brownie Trufado (tradicional brownie com

uma ﬁna camada de trufa)

Fondados
Ÿ Camafeu Primavera (nozes)
Ÿ Flerte de Abacaxi (doce de abacaxi e coco)
Ÿ Petit Tatin (doce de maçã, canela, passas e

nozes)
Ÿ Esmeralda (leite condensado com pistache)
Ÿ Acapulco (doce de abacaxi com damasco)
Ÿ Jubileu de Damasco (doce de damasco com

coco)
Ÿ Napoleon com hóstia (abacaxi ou maracujá)

Marzipã
Ÿ Alma Gêmea (ﬂor de marzipã de amêndoas e

damasco)
Ÿ Marzipã clássico
Ÿ Sabores: amêndoas, nozes com canela, avelã

ou pistache

Massa Phylo
Trouxinhas transparentes
Ÿ Sabores: coco, abacaxi com coco, maçã com

canela

Verrines e Tartelettes
Ÿ pistache com framboesa
Ÿ cheesecake de frutas vermelhas
Ÿ Brigadeiros
Ÿ Mousse (chocolate, limão, maracujá e

morango)
Ÿ Tartelettes de limão ou trufadas de maracujá
Ÿ Tartelettes de mousse de brigadeiro
Ÿ Tartelettes de chocolate com bananas

carameladas
Ÿ Tartelettes de pistache e framboesas
Ÿ Tartelettes de creme de ovos e lâminas de

amêndoas

Cupcakes
(cobertura cremosa)
Ÿ Sabores: baunilha ou chocolate.
Ÿ Recheios: nutella, doce de leite

Cupcakes
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