Halloween - 2022
O Halloween é uma tradição anglo-saxónica que se instalou
definitivamente no nosso país... e aqui, na Claras em Neve, não
poderíamos deixar de assinalar esta data tão especial!
Criámos um pequeno menu repleto de miminhos para que possa
comemorar a noite mais assustadora do ano e tornar esta "Spooky
Season" um pouco mais doce!
Mini Bolos, Cupcakes, Brigadeiros, Bolachas decoradas... as opções
são diversas e a questão que lhe colocamos é só uma:
Doçura ou Travessura? ❤

Brigadeiros de Halloween
15 €
Com 9 Brigadeiros de Chocolate ao Leite, decorados com Vermicelle
de Chocolate Belga e pequenos elementos decorativos alusivos ao
Halloween (caveiras, olhos e lápides), esta caixinha, perfeita para
quem ama chocolate, é o mais guloso dos presentes... a quem
ninguém resistirá!!

Caveiras de Brownie
10 €
Sendo Halloween sinónimo de diversão... este pequeno kit de 4
Brownies para decorar é o mais divertido e lúdico dos presentes!
Junte os miúdos, deixe-os ser confeiteiros por um dia e transforme
esta ocasião numa experiência única!
Caixa com 4 Brownies para Decorar: 4 brownies de chocolate em
forma de caveira, 1 saco de pasteleiro com "brigadeiro de sangue" e
1 potinho com confettis coloridos, olhinhos, caveiras e lápides de
açúcar.

Cupcakes Assustadores
Caixa com 4 / 12 Cupcakes

18 € / 49€
Existe algo mais fofo do que um Cupcake? Na Claras em Neve
acreditamos que não...
Recheados e cobertos com Brigadeiro cremoso de Chocolate, os
nossos Cupcakes de Baunilha são decorados com elementos de
Pasta de Açúcar alusivos ao Halloween.

Bolachas Horripilantes
Caixa com 4 Bolachas Decoradas

14 €
Sabe aquela Bolacha perfeita, amanteigada, que se desfaz na boca
numa só mordida? A quem ninguém consegue resistir? As nossas
Bolachas Decoradas são exatamente assim... e, para celebrar a
epóca mais assustadora do ano, "vestiram-se" de Halloween.

Mini Bolo Halloween
20 €
Com três decorações disponíveis e várias opções de sabor, este
pequeno Bolo é a sobremesa perfeita de Halloween!
Tamanho: 2/3 Fatias (+/- 400g).
Sabor: Definido por si (consulte as páginas seguintes para verificar
as opções de massa e recheio disponíveis).
Decoração: Poderá selecionar uma das três opções disponíveis
(Mini Bolo Lilás, Laranja ou Verde).

Bolo Halloween
59 €
O Bolo Halloween é o item mais especial do nosso Menu!
Com diversos elementos decorativos, minuciosamente colocados
um a um, este Bolo de 12 fatias merece ser a estrela do Halloween
da sua família!
Escolha o sabor, deixe a decoração connosco e encante miúdos e
graúdos com esta obra de arte comestível... que não vai querer
partir! 💕

Bolo de Halloween
Sabor Personalizável!

59 €
Massas de Bolo Disponíveis:
Baunilha; Lima-limão e Blueberry; Chocolate; Cenoura.
Recheios Disponíveis:
Brigadeiro de Chocolate; Brigadeiro Branco; Doce de Leite;
Brigadeiro de Lima-Limão; Brigadeiro Branco com Compota
Artesanal de Frutos Vermelhos.
Cobertura:
Buttercream de Merengue Italiano - Roxo.
Decoração:
Placa "Happy Halloween" em Pasta de Açúcar;
Confettis Coloridos;
Elementos em Pasta de Açúcar: Abóbora, Chapéu de Bruxa,
Fantasmas, Morcegos, etc...
Tamanho: 12 Fatias.

Informações
A Claras em Neve é um Confeitaria Artesanal, por esse motivo,
solicitamos-lhe que realize as suas encomendas o mais
antecipadamente possível.
As Encomendas terão de ser efetuadas através do
Whatsapp: 📞 +351 918 990 415
A Encomenda só fica finalizada após o pagamento e envio do
comprovativo. 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.
Rua Henrique Paiva Couceiro, Nº10, 2700-453

