
Feitos com aquele jeitinho caseiro, pra lembrar da vovó.
Consulte nossa vitrine ou atendente para saber os sabores de hoje

 

Feitas seguindo receitas clássicas ou autorais. 
Consulte nossa vitrine ou atendente para saber os sabores de hoje

 

Chocolate em Texturas
Feita em camadas: brigadeiro de colher, pedacinhos de brownie, mousse
de chocolate e farofinha de cookies

SuperCookie 
Feitos em tamanho extragrande para ser comido quentinho

Biscoitos e Cookies 
feitos com as receitas da Lu, que ama muito fazer biscoito desde pequena

Unitário        3,80
 3 Unidades      10,50

 
 

Estas doçuras ficam perfeitas com
 uma bola de Gelato. Que tal?

Bolinhos da Casa  16

Tortinhas Doces Individuais  18

Fatia de bolo de cenoura com recheio
e cobertura de brigadeiro de colher
Feito pra gente lembrar que a vida é uma festa!

 

 18

Brownie
Feito pra quem precisa daquela dose elevada de chocolate no sangue hoje 

 17

Alfajor Caseiro
Feitos como nas Confiterias dos Hermanos

8

Tradicional - bolachinhas superdelicadas, recheio de doce de leite, finalizado
com coco ralado

Chocolate - bolachinhas de cacau, recheio de doce de leite, finalizado com
chocolate granulado

1

Mousse de Chocolate
Feita com bastante chocolate e um toque de café, para mais intensidade.

 10

 15

 15

+ 1 bola de gelato artesanal sabor Fior di Latte                                       5

Sugestão da Lu para
 um momento gostoso

 
 

3 pães de Queijo + 1 Fatia de Brioche com
acompanhamento a escolha + 1 bolinho ou tortinha

individual a escolha + 1 bebida quente em tamanho grande

 40
2



3 4

Pão de Queijo da Casa
Feito com polvilho artesanal da Serra da Mantiqueira e Queijo Mineiro
Meia Cura

3 Unidades       8,70
6 Unidades      16,90

Pão Ciabatta (tradicional ou azeitona)
ou  2 Fatias de Brioche
Feitos com fermentação natural, farinha orgânica e muito carinho 

Tostado + 1 acompanhamento          
(geleia orgânica, cream cheese ou manteiga) 10,00

 
Com Muçarela de Búfala     15,00

Com Queijo Brie     18,00
Com Queijo e Presunto     18,00

 

Pão Recheado (fatia)
Feitos com fermentação natural e recheados no capricho

Calabresa ou             
Escarola Refogada da Nonna    12,00

 
 Tortas Salgadas

Feitas com nossa deliciosa massa flaky, que derrete na boca

+ Saladinha da Casa    8,50
 
 

29

Frango com alho Poró  - bem cremosinha

Ratatouille - pedaçuda e saborosa

Bebidas

Água com ou sem gás

Suco Essere (consulte sabores)

Café Espresso 

Café Latte 

Cappuccino 

Mocaccino

Chocolate Quente 

Chá (xícara) 

Chá (bule) 

6

13,40

6,50 / 10,50

8 / 10

8,50 / 10,50

9 / 11,50

7 / 10

6,50

11 

 

Conheça nossas opções de mimos, cestas, presentes e sobremesas!
Fale com nosso atendimento ou visite nosso site! 

 
www.casabonometti.com.br

 
@casabonometti

 
 
 

Rua Bahia, 480 - Higienópolis

Que tal encomendar nossos produtos?
 
 


