
Carta de Brigadeiros 

                   Receitas exclusivas, preparadas pouco antes do evento.
Primamos a sutileza de um produto fresco, sempre feitos com muito carinho.

Tradicional
Massa ao leite, coberta com split de chocolate belga ao leite.  O CLÁSSICO!

Noir
Massa 70% cacau, coberta com split de chocolate belga amargo. 

Branco
Massa de chocolate branco coberta com crispearls de chocolate belga branco.

Ao leite com Amêndoa de CacauAo leite com Amêndoa de Cacau
Massa ao leite, coberta com pedacinhos crocantes de  amêndoas de cacau, levemente torradas.

Ao leite com Nozes
Massa ao leite, coberta com split de chocolate belga ao leite e uma noz inteira.

Ao leite com Cereja
Massa ao leite, recheado com cereja, coberta com granulado de chocolate belga ao leite.

Ao leite com Paçoquita
Massa ao leite recheada com paçoquita, coberta com xerém de amendoim torrado.Massa ao leite recheada com paçoquita, coberta com xerém de amendoim torrado.

Ao leite com Coco
Massa ao leite recheada com coco cremoso, coberta com granulado de chocolate belga.

Castanha-do-Pará
Massa de ao leite, coberta com Castanha-do-Para picados groseiramente.

Pistache
Massa de pistache, coberta com pistaches tostados, picados groseiramente.

AmêndoaAmêndoa
Massa ao leite, coberta com laminas de amêndoa levemente tostadas.

Avelã
Massa de Nutella, coberta com avelãs tostadas, picadas grosseiramente.

Ninho com Nutella
Massa de leite ninho recheada com Nutella, coberta com leite ninho.

Churros
Massa de canela rechada de doce de leite, coberta com massa folhada.Massa de canela rechada de doce de leite, coberta com massa folhada.

Fragola
Massa de chocolate branco saborizada com pasta italiana de morango, coberta com crispearls de morango.

Francês
Massa de caramelo com um toque de flor de sal, coberta com blonsson de caramelo. 

Limão-Siciliano
Massa de chocolate branco com limão-siciliano, coberta com raspas de limão e amêndoas.

Limão-Siciliano e LavandaLimão-Siciliano e Lavanda
Massa de chocolate branco com limão-siciliano, aromatizada com lavanda  coberta com raspas de limão e chocolate branco.

Branco com Uva
Massa de chocolate branco recheado com uva (sem semente) e coberta com coco.

Coco
Massa de chocolate branco com coco fresco. 

Doce de Leite com Coco 
Massa de doce de leite, coberta com lâminas de coco levemente tostadas.Massa de doce de leite, coberta com lâminas de coco levemente tostadas.

Menta
Massa 70% cacau com um toque de menta, coberta com split de chocolate belga amargo.

Jack Daniel’s  
Massa com chocolate amargo e ao leite com whiskey Jack Daniel’s, coberta com split de chocolate belga mesclado.

Cachaça Artesanal
Massa branca com cachaça artesanal, coberta com granulado de chocolate belga branco. 

Chandon RoseChandon Rose
Massa de chocolate branco com chandon, coberto com granulado de chocolate belga branco.

Podemos desenvolver uma receita exclusiva para seu evento, conte-nos sua ideia!


