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Boe doces
Bolo alpino
Bolo de chocolate com recheio cremoso sabor
alpino, coberto com raspas de chocolate ao leite
e meio amargo.

Bolo churros
Bolo com recheio cremoso de doce de leite,
polvilhado com canela em pó.

Brownie com sorvete
Brownie de chocolate quentinho servido com
uma bola de sorvete de creme e coberto com
calda de chocolate meio amargo.

Nega maluca
Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.

Torta alemã

Bolo de ameixa com damasco e doce de leite

Torta de maçã com sorvete

Bolo com recheio de ameixa, doce de leite,
damasco e cobertura de nata e suspiros.

Surpreendente torta de maçã quentinha servida
com uma bola de sorvete de creme e calda de
caramelo.

Bolo de laranja
Bolo de laranja sem glúten e sem lactose*,
servido com calda de laranja.
*Nossa cozinha não conta com área exclusiva para produção de
itens sem glúten e sem lactose.

Banoffen
Suave e simplesmente maravilhosa, muito mais
do que uma torta de banana.

Torta com recheio de ricota, que remete à
infância na casa da vovó.

Pudim de leite condensado
Simplesmente divino.

Doces no potinho

Bolo de ameixa com damasco, doce de
leite e nozes

Cheesecake | Bombom de uva |Bombom de
morango | Mousse | Brigadeiro | Dois amores

Bolo com recheio de ameixa, doce de leite,
damasco e nozes, coberta com nata e suspiros.

Salada de frutas
Mix de frutas com suco de laranja.

Cheesecake
Base de bolacha com recheio de cream cheese
com deliciosa cobertura de morango.

Bolo brigadeiro com morango

Torta alemã com cobertura de ganache.

Bolo com recheio de brigadeiro especial preto e
branco e morangos, quem consegue resistir?

Torta de limão

Bolo dois amores

Torta com recheio cremoso de limão e cobertura
de suspiro.

Bolo com recheio de brigadeiro especial preto e
branco.

Torta de paçoca e chocolate

Bolo de pêssego

Surpreendente equilíbrio do sabor da base de
amendoim com um recheio de puro chocolate.

Bolo com recheio de pêssego e nata.

Bolo prestígio

A deliciosa Banoffen do Kasten em tamanho
reduzido, ideal para levar para casa ou
escritório.

Tentação do Kasten: bolo de chocolate com
maravilhoso recheio de coco.

Torta de requeijão

Banoffen no potinho
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