Menu de Natal
2022

Chegou o Natal...
Sinónimo de partilha, ternura e carinho... o Natal é sobretudo Amor!
É a época de demonstrar a quem nos é mais querido a sua importância
e, ao redor da mesa, criar memórias que ficarão para sempre!
Na Claras em Neve, valorizamos muita esta data tão especial e
queremos que, ao longo deste menu, descubra os diversos produtos
que criámos com o intuito de chegar até si!! Entre a vasta oferta de
docinhos e sobremesas, poderá encontrar inúmeras opções para
abrilhantar a sua mesa de Natal ou presentear quem mais ama!
Nesta quadra, abra-nos as portas da sua casa, deixe-nos entrar e
receba magia em forma de amor comestível! ❤

Brigadeiros de Natal
Com 2 tamanhos disponíveis (9 ou 5 unidades), as Caixinhas de
Brigadeiros de Chocolate ao Leite surgem neste Natal como a escolha
perfeita para presentear aquela pessoa especial - ou a si mesmo ;)
Decorados com elementos alusivos a esta quadra, os nossos
Brigadeiros prometem fazer magia e tornar os desejos mais gulosos
desta época realidade! ❤
Caixa Presente de 9 Brigadeiros ao Leite
Caixa Presente de 5 Brigadeiros ao Leite

15 €
8€

Mini Cookies de Natal
Em versão miniatura, e decoradas com motivos natalícios, as nossas já
tradicionais Cookies de Baunilha com Gotas de Chocolate são o
presente a quem ninguém ficará indiferente!
Cuidadosamente colocadas num pote de vidro, decorado com tecido,
estas Mini Cookies são perfeitas para oferecer e partilhar com quem
mais ama.
Pote de 15 Mini Cookies
Pote de 5 Mini Cookies

8 €
4,5€

Cupcakes de Natal
Consegue imaginar algo mais fofo do que um Cupcake com o Rosto do
Pai Natal?!
Disponíveis em Caixas de 4 e 12 unidades, os nossos Cupcakes de
Baunilha, recheados e cobertos com Brigadeiro Cremoso de Chocolate
e Doce de Leite, prometem encantar miúdos e graúdos e deixar o seu
Natal mais doce! ❤
Caixa Presente de 4 Cupcakes
Caixa Presente de 12 Cupcakes

18 €
50€

Bolachas Decoradas de Natal
"Vestidas" a rigor para a época mais especial do ano, as nossas
Bolachas Decoradas estão prontas para deliciar toda a família!
Uma base crocante, amanteigada, aromatizada com citrinos, uma
decoração extremamente minuciosa em Pasta de Açúcar e claro, muito
amor, constituem estes 4 Biscoitos a quem ninguém conseguirá
resistir!
Caixa com 4 Bolachas Decoradas

14 €

Estrela de Brownie
22 €
Irresistível, rica e exagerada, a nossa Estrela de Brownie é a opção
ideal para quem procura uma sobremesa para toda a família!
Com uma base de Brownie de Chocolate intenso e beeemmm húmido,
uma cobertura cremosa de Doce de Leite e muitos Confettis coloridos,
esta Estrela promete brilhar na sua mesa de Natal e encantar os mais
novos... e não só!! ❤
Tamanho: 10 Fatias.

Troncos de Natal
Com presença obrigatória nas mesas de Natal por todo o mundo, o
célebre Tronco é a sobremesa que melhor invoca o espírito festivo
desta época.
Criámos, com recurso a um variado conjunto de técnicas, ingredientes
e combinações de sabores, três Troncos, bem diferentes entre si, que
não pode deixar de provar!
Tronco de Chocolate e Avelã, Frutas Vermelhas ou Lima-Limão e
Blueberry... a escolha é toda sua! ❤

Tronco de Chocolate e Avelã
O Tronco de Chocolate é a escolha perfeita para toda a família.
Uma base de Biscuit Viennois de Cacau, um recheio de Brigadeiro de
Chocolate e Praliné de Avelã, constituem esta sobremesa tão especial,
que alia na perfeição o sabor do Chocolate com a intensidade da Avelã.
A decoração, realizada com Placas de Chocolate e Avelã Torrada, evoca
a casca de um Pinheiro de Natal e leva até si um verdadeiro tronco!
Tamanhos: 7 Fatias
Tamanhos: 14 Fatias

22 €
34€

Tronco de Frutas Vermelhas
Com uma base de Biscuit Viennois, este irresistível Tronco de Frutas
Vermelhas é recheado com Brigadeiro de Chocolate Branco e Compota
de Frutas Vermelhas, o que resulta numa combinação perfeita entre o
doce e o ácido. Coberto com Buttercream de Merengue Italiano, o
Tronco mais natalício do nosso menu é finalizado com diversos
elementos decorativos de Chocolate Branco, alusivos ao Natal.
Tamanhos: 7 Fatias
Tamanhos: 14 Fatias

26 €
38€

Tronco de Lima-Limão e Blueberry
O sabor de Bolo mais pedido da Claras em Neve virou Tronco de Natal!
Realizado com uma base de Biscuit Viennois de Lima-Limão, este Tronco
é recheado com Brigadeiro de Lima-Limão e Compota de Mirtilo. A sua
cobertura é de Buttercream de Merengue Italiano e a decoração é
efetuada com motivos natalícios em Chocolate Branco e Mirtilos.
Ficou com água na boca? Nós também! :)
Tamanhos: 7 Fatias
Tamanhos: 14 Fatias

27 €
40€

Mini Bolo Natal
25 €
Com uma combinação de sabores inédita, exclusiva ao nosso Menu de
Natal, este Mini Bolo é o presente que fará toda a diferença! ❤
Tamanho: 2/3 Fatias (+/- 400g).
Sabor: Massa de Baunilha com Recheio de Nutella e Pailleté Feuilletine
(delicioso crocante de bolacha caramelizada).
Decoração: Buttercream e Pasta de Açúcar - Poderá escolher a cor do
rosto do Pai Natal.

Bolo Natal
Sabemos que o Natal é sobre partilha... é sobre reunir a família à mesa
e, entre a luz das velas e o tintilar dos copos, celebrar o que a vida tem
de melhor!!
Queremos muito poder fazer parte deste momento tão especial e
tornar a sua consoada numa experiência única. Para isso, criámos o
Bolo Natal!
Com duas decorações disponíveis (com e sem o Pai Natal), escolha o
sabor que mais lhe agrada, leve um pouco de magia até à sua mesa e
torne este Natal em tudo aquilo que deseja! ❤

Bolo Natal
Sabor e Decoração personalizáveis!

45 €
59€

Sem o Pai Natal em Pasta de Açúcar
Com o Pai Natal em Pasta de Açúcar

Sabores Disponíveis:
Massa de Lima-Limão e Blueberry // Recheio de Brigadeiro de
Lima-Limão;
Massa de Chocolate // Recheio de Brigadeiro de Chocolate;
Massa de Baunilha // Recheio de Compota Artesanal de Frutas
Vermelhas e Brigadeiro Branco.
Cobertura:
Buttercream de Merengue Italiano.
Decoração:
Placa "Feliz Natal", Avezinhos e Flocos de Neve em Pasta de Açúcar e
Confettis Coloridos.
Opcional: Pai Natal de Pasta de Açúcar.
Tamanho: 12 Fatias.

Bolos de Festa do Menu
Com lugar marcado em todas as ocasiões, estes 4 bolos tão especiais,
que dispensam quaisquer apresentações, não poderiam deixar de estar
presentes no nosso/vosso Natal.
Os Bolos do nosso menu habitual, que conhece e adora... vestidos de
Natal! ❤
Sabores e Tamanhos na próxima página :)

Bolo de Festa do Menu
Bolo de Cenoura com Brigadeiro
Bolo de Cenoura coberto com Brigadeiro de Chocolate e decorado com
Avezinhos de Pasta de Açúcar.

Tamanho: 12 Fatias - 27€
Bolo de Lima-Limão e Blueberry
Bolo de Lima-Limão e Blueberry recheado com Brigadeiro de Lima-Limão,
coberto com Merengue Italiano e decorado com Brigadeirinhos de LimaLimão, Blueberries e Suspiros.

Tamanhos: 12 Fatias - 25€ // 22 Fatias - 40€ // 32 Fatias - 69€
Bolo de Frutas Vermelhas
Bolo de Baunilha recheado com Compota Artesanal de Frutas Vermelhas
e Brigadeiro Branco, coberto com Creme de Queijo Mascarpone e
decorado com Frutas Vermelhas Frescas.

Tamanhos: 12 Fatias - 34€ // 22 Fatias - 55€ // 32 Fatias - 82€
Bolo ChocolaTUDO
Bolo de Chocolate recheado e coberto com Brigadeiro Cremoso de
Chocolate Negro e decorado com Placas de Chocolate e Brigadeirinhos de
Chocolate Belga.

Tamanhos: 12 Fatias - 30€ // 22 Fatias - 48€ // 32 Fatias - 74€

Tarte de Chocolate e Avelã
32 €
A Tarte de Chocolate e Avelã é a sobremesa deste Natal!!
Associando na perfeição a intensidade do Praliné, a cremosidade do
Chocolate e a crocância das Avelãs, esta requintada Tarte produz uma
explosão inigualável de sabores na boca! Impossível de não amar! ❤
- Massa Doce, Praliné de Avelã, Pedaços de Avelã Torrada, Cremoso de
Chocolate Negro e Avelã Torrada.

Tamanho: 8 Fatias.

Tarte de Framboesa
32 €
Representando todo o esplendor da Framboesa, esta magnífica Tarte,
repleta de sabor e diferentes texturas, promete conquistar o coração
de todos com a sua delicadeza e sofisticação! ❤
- Massa Doce, Creme de Amêndoa, Compota Artesanal de Framboesa e
Cremoso de Framboesa;
- Decoração realizada com Creme de Manteiga e Flores Secas (as flores
utilizadas são meramente decorativas e, portanto, não comestíveis).

Tamanho: 8 Fatias.

Informações - Natal 2022
Encomendas
A Claras em Neve é um Confeitaria Artesanal, onde toda a produção é
realizada com o maior carinho e dedicação. Cada produto, feito
cuidadosamente à mão, é único e singular... cada docinho conta uma
história e em cada detalhe pode encontrar todo o nosso amor! ❤
Por este motivo, todos os produtos estão disponíveis em quantidades
limitadas e, como tal, solicitamos-lhe que realize as suas encomendas o
mais antecipadamente possível, de modo a garantir que poderemos
responder aos seus desejos de Natal.
Todas as encomendas terão de ser realizadas, no máximo, até dia
17 de dezembro, sendo que, por serem quantidades limitadas,
poderemos encerrar os pedidos mais cedo! :)
As encomendas são efetuadas, exclusivamente, através do

WhatsApp: 📞 +351 918 990 415
Por ser uma época de grande azáfama, durante o mês de dezembro, a
nossa agenda de Bolos Personalizados será bastante reduzida, sendo,
portanto, fundamental que fale connosco o mais cedo possível :)
Para eventos corporativos e encomendas de grande volume aplicam-se
condições especiais.

Informações - Natal 2022
Pagamento e Levantamento / Entrega
A Encomenda só fica finalizada após o pagamento e envio do
comprovativo por WhatsApp. O Pagamento é sempre realizado
antecipadamente,
na
totalidade,
no
ato
da
encomenda,
exclusivamente através de Transferência Bancária.
Nome do Titular: Claras em Neve
Caixa Geral de Depósitos:
IBAN: PT50 0035 0277 0002 1888 1309 6
BPI:
IBAN: PT50 0010 0000 5964 5010 0011 3
Poderá optar por levantar o seu pedido aqui na nossa cozinha
profissional ou pelo nosso serviço de entrega, disponível na área da
Grande Lisboa (excecionalmente, não se realizarão entregas no dia 24
de dezembro).
Rua Henrique Paiva Couceiro, Nº10, 2700-453

