
DOCINHOS+DELÍCIAS

BRANQUINHO CHURROS
Branquinho sabor churros.  

BRANQUINHO PAÇOCA
Branquinho de paçoca coberto com 
amendoim.

BRIGADEIRO BELGA
Tradicional brigadeiro com chocolate 
belga.

CROC NOZES
Casquinha crocante de chocolate 
com praliné de castanhas e 
flocos, doce de leite e nozes.

KIT 9 DOCES
  

COLETTE
nos sabores:

musse de chocolate, brigadeiro,
doce de leite, laranja;

maracujá e frutas vermelhas.

Adicione uma bola de sorvete
a qualquer produto!  

PEDE COM SORVETE

BRIGADEIRO NUTTI
Brigadeiro de avelã

FATIA DE BOLO
Generosa fatia de bolo de iogurte com 
chia.

BOLO DE COCO
GELADO 
Com cobertura de leite condensado.

ALFAJOR
Duas camadas de massa levemente 
crocante, recheadas de doce de leite
e banhadas em chocolate.

PALHA ITALIANA
Deliciosa combinação de brigadeiro firme 
com biscoito.

ALFAJOR DE BOLO
Dois discos de bolo de chocolate 
recheados com farta camada de doce de 
leite e cobertos com chocolate. 

PALHA BELGA
Similar à italiana, mas com chocolate meio 
amargo, pedaços de nozes e biscoito.

BROWNIE COM 
SORVETE

R$ 8 ,00

R$ 15,00

R$ 5 ,00

R$ 9 ,90

R$ 9 ,90

R$ 15,90

R$ 7 ,00

R$ 9 ,90

R$ 9 ,90

R$ 9 ,90

R$ 17,90

R$ 7 ,90

R$ 9 ,90

R$ 9 ,90

Bolo cremoso de chocolate meio amargo, 
servido com bola de sorvete e calda, 
ambos a sua escolha.
Apenas brownie: R$7,90

PETIT GATEAU COM
SORVETE
Tradicional sobremesa assada  
servido com sorvete a sua escolha. 

Apenas petit gateau: R$9,90

BOLO DE CHOCOLATE
Bolo fofinho de chocolate e cacau, 
coberto com muita calda de chocolate.

BOLO DE CENOURA
Bolo fofinho de cenoura recheado com 
ganache de chocolate e coberto com 
chocolate ao leite.

STRUDEL DE MAÇÃ
Massa folhada crocante e recheio de 
maçã perfumado com baunilha e canela. 
Acompanha chantilly.

COOKIE
Tradicional biscoito de baunilha com gotas 
de chocolate e decorado com chocolate.

TIRAMISÚ CHOCÓLATRAS 
Sobremesa italiana gelada com queijo cremoso, 
chocolate branco, cacau e biscoito embebido em 
calda de chocolate, café e rum.

MUSSE DE CHOCOLATE
Nossa tradicional musse coberta com raspas de 
chocolate meio amargo.

MUSSE  CHOCOCOOKIE
Musse de chocolate branco com cookies e 
calda de chocolate. 

NO POTE

Monte uma caixa de 
docinhos para presente!
De chocólatra para 
chocólatra.

TRUFÕES

tradicional de chocolate meio amargo;

chocolate meio amargo e rum;

chocolate branco com pedaços
de brownie.

Cremoso e tradicional, nos sabores:

BOMBOM FUDGE

baileys com chocolate ao leite;

Bombom com recheio cremoso e
consistente de:

nozes com chocolate branco.

Petit Gateau de chocolate;

Petit gateau de doce de leite.

BOLO DE MEL
Bolo fofinho de mel e chocolate,
recheado com ganache de chocolate
ao leite e coberto com chocolate.

.

R$ 40,00

R$ 15 ,00

R$ 9,50

R$ 9,50

R$ 4,50 R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

SALGADOS E SANDUÍCHESSORVETES

BEBIDAS

PÃO DE QUEIJO

MEDIALUNA
Croissant argentino, doce ou salgado.

CROISSANT
Recheado com presunto e queijo.

CACHORRINHO
Enroladinho de salsicha com massa de 
medialuna, finalizado com parmesão
ralado.

EMPANADA ARGENTINA
Sabores: carne de panela; frango com 
catupiry; cebola com queijo; espinafre 
com molho branco (massa integral).

MISTO QUENTE
Pão de forma branco ou multigrãos, 
manteiga, presunto e queijo.

MISTO NAPOLITANO
Pão de forma branco ou multigrãos com 
manteiga, recheado com presunto e queijo
e coberto com queijos muçarela e parmesão, 
tomate e orégano.   

MISTO CARNE
DE PANELA

TORTA DE FRANGO
Fatia de torta com recheio de frango e 
requeijão.

FARROUPILHA
CERVEJINHA
Pão cervejinha, manteiga, presunto e 
queijo muçarela.

ÁGUA MINERAL
Com ou sem gás.

REFRIGERANTE
Verifique a disponibilidade de sabores e 
marcas.

SUCO NATURAL
Laranja; laranja com morango; limonada 

SODA ITALIANA
Bebida refrescante à base de água 
gaseificada e xarope de frutas.
Consulte sabores.

ICE TEA
Sabores: Pêssego ou limão.

CERVEJA
Heineken Longneck.

CHÁ GELADO
feito na hora, consulte os sabores.

CHÁ MATE GELADO
Servido puro ou com xarope de frutas,
consulte sabores.

PANINI
BOLONHESA molho de tomate com carne 
moida e queijo muçarela;
FRANGO frango desfiado, requeijão, 
azeitonas pretas e queijo muçarela;

MINI PANINI
QUATRO QUEIJOS muçarela, gorgonzola,

CALABRESA muçarela e calabresa;

PANCHO PANINI
Salsicha defumada, queijo muçarela e 
chimichurri.

ESTE ESTABELECIMENTO POSSUI:

BANANA SPLIT 
CHOCÓLATRAS
3 bolas de sorvete de chocolate (sabores
a sua escolha) sobre banana cortada ao 
meio. Coberto com chantilly, calda de
choclate, castanha de caju e trufa de
chocolate.

BANANA SPLIT 

3 bolas de sorvete a sua escolha, banana, 
cortada ao meio. Coberto com chantilly, 
calda de chocolate, castanha de caju e 
cereja.  

TAÇA MOCA
Sorvete de baunilha com pedaços de bolo 
de chocolate, café espresso gelado, calda 
de chocolate e chantilly.

TAÇA DULCE
Sorvete de doce de leite com morangos 
picados e suspiros esfarelados, calda de 
chocolate e chantilly.

TAÇA NUTTI
Sorvete Nutti de chocolate com avelã, 
frozen de chocolate e drágeas de cereal, 
coberto com calda de caramelo, chantilly 
e finalizado com um docinho Nutti Ball.

MILK SHAKE
Sorvete de sabor a sua escolha, leite e 
calda também a sua escolha. Peça com ou 
sem chantilly.

COFFEE SHAKE
Espresso gelado, sorvete de sabor a sua 
escolha e calda também a sua escolha. 
Peça com ou sem chantilly.

PEQUENO
2 sabores.

GRANDE
2 sabores.

COPOCOOKIE
1 sabor + calda.

O queridinho brasileiro ao lado do 
trio perfeito:Banana, guaraná  e a 
porção de granola na medida certa!

TRADICIONAL

com leite ninho

R$ 16,00

R$ 18,00

FEITOS PARA CHOCÓLATRAS!
SABORES EXCLUSIVOS

Pão de forma branco ou multigrãos com 
manteiga, recheado carne de panela com 
molho e queijo muçarela. Coberto com 
queijos muçarela e parmesão, tomate e 
orégano.   

ESPUMANTE

APEROL SPRITZ
3 partes de prosecco, 2 partes de  
Aperol e 1 de soda.

VINHO

LEMON FRESH
Verifique a disponibilidade de sabores. CERVEJAS ESPECIAIS 

PINK LEMONADE
A famosa limonada rosa e gaseificada que
 todo chocólatra deveria provar, a base de
 limão e morango

Consulte

Consulte

Consulte

Consulte

Não é só de chocolate 
que vive um

DULCEMOCA NUTTI

R$ 11 ,50

R$ 5,50

R$ 5,50

R$ 16,00

R$ 19,00

R$ 23,00

R$ 8,00

R$ 5 ,00

R$ 10,00

R$ 6 ,50

R$ 6 ,50

R$ 6 ,50

R$ 9 ,00

R$ 6 ,00

R$ 6 ,50

R$ ,00

R$ 9

9

,00

R$ 11 ,00

R$ 17,00

R$ 11 ,00

R$ 19,00

R$ 18,50

R$ 15 ,50

R$ 8 ,00

R$ 14,00

R$ 16,50

R$ 19,00

R$ 19,00

R$ 26,00

R$ 26,00

R$ 26,00

R$ 26,00

R$ 28,00

+

provolone e parmesão.

Válido a partir de 07/12/2020 



CHOCOLATE Adicione porção de chantilly 
aos chocolates e cafés.  

PEDE COM CHANTILLY

OUTROS MÉTODOS
Trabalhamos com os 
métodos assinalados:

PURO
Nosso tradicional chocolate! Com adição de mix picante.

Creme de licor de whisky
irlandês.

Com adição de conhaque.

simples

duplo

BAILEYS

PIMENTA

CONHAQUE

QUENTE OU FROZEN

CAFÉS

leite
vaporizado

espresso

calda de
chocolate

MOCACCINO

espresso

chocolate
quente

CHOCOCCINO
simples

duplo

espresso

leite
vaporizado

CAPPUCCINO CHOCOLATE

espresso

leite
vaporizado

CAPPUCCINO

chantilly

leite
vaporizado

espresso

caramelo

CARAMELO LATTE

chantilly

espresso

leite
condensado

ENAMORADO

chantilly

espresso

whisky

CAFÉ IRLANDÊS

leite
vaporizado

espresso

baileys

CAFÉ BAILEYS

espresso
gelado

frozen de
chocolate

FRAPÊ DE CAFÉ

espresso

leite

chantilly

CAPPUCCINO GELADO

sorvete

chantilly

esp
resso

AFFOGATO

CARIOCA
(suave)

OS BÁSICOS

(tradicional)
ESPRESSO

RISTRETTO
(curto)

(raspas de limão)
ROMANO

(manchado com espuma de leite)
MACCHIATO

(leite vaporizado)
ESPRESSO LATTE

CHÁ

CAFÉ PASSADO

PASSADO NA MESA

HARIO V60

canela raspas de chocolate

canela

raspas de 
chocolate

Troque o café por sachê descafeinado.

Temos aqui também!

 

 

DESCAFEINADO?

LEITE VEGETAL?

Experimente nossas tortas, sorvetes e doces com deliciosas caldas 
artesanais da chocólatras.

Peça uma bola de sorvete com qualquer produto para deixar sua 
experiência única.

CALDA EXTRA

CHOCOLATE

FRUTAS VERMELHAS

CARAMELO

LARANJA KINKAN

MARACUJÁ

TORTAS E TARTELETES

BRIGBROWNIE
Brownie de chocolate coberto com musse de brigadeiro.

Brownie feito com banana, farta camada de doce de leite e 
cobertura de chantilly tradicional polvilhado com canela.

BANOFFEE

SALTED CARAMEL TART

Casquinha de chocolate com creme trufado ao leite
e caramelo com um toque de sal negro.

TARTELETE DE LIMÃO
Massinha crocante com recheio de limão, cobertura de
merengue dourado e raspas de limão.

,00

SORVETE  EXTRA

R$ 11 ,00

R$ 18,00

simples

duplo

R$ 13,50

R$ 21,00

R$ 11 ,00

R$ 18,00

simples

duplo

R$ 9 ,00

R$ 12,00

R$ 9 ,00

R$ 12,00

simples

duplo

simples

duplo

R$ 11 ,00

R$ 17,00

simples

duplo

R$ 11 ,00

R$ 18,00

duplo R$ 12,00 simples

duplo

R$ 10,00

R$ 13,00

simples

duplo

R$ 11 ,00

R$ 17,00

duplo R$ 21,00 duplo R$ 21,00 simples R$ 16,50 simples R$ 6 ,00

simples

duplo

R$ 11 ,00

R$ 2 ,50

R$ 18,00

simples

duplo

R$ 13,50

R$ 21,00

R$ 12,00

R$ 13,50

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

R$ 5 ,00

R$ 6 ,00

R$ 6 ,00

R$ 6 ,00

R$ 7 ,50

R$ 7 ,50

R$ 8 ,50

R$ 8 ,50

R$ 8 ,50

R$ 9,00

R$ 9,00

R$ 6 ,00

R$ 2 ,50

R$ 8 ,00

TORTAS EM FATIA

TORTAS 

TORTA CHOCOCCINO
Camadas de pão de ló embebidos com café, recheio 
de creme amanteigado de café e ganache de chocolate.

CHOCOCOOKIE
Brownie coberto com musse de chocolate branco
com pedaços de cookie.
Acompanha calda de chocolate.

CHOCOCHIC
Brownie e musse de chocolate recheados com 
doce de leite.

CHOCO SWEET
Ganache de chocolate meio amargo, doce de leite, 
creme de chocolate branco e merengue dourado.

NAPOLITANA
Suflê de chocolate, pedaços de frutas vermelhas
em calda e musse de chocolate branco.

TRICOLOR
Musse de chocolate meio amargo, creme de trufa
ao leite e creme de trufa branca. 

SOFT GATEAU
Gateau de chocolate meio amargo coberto com 
musse de chocolate.
Sugestão: Acrescente calda de maracujá!

TORTA DE NOZES
Massa fofinha de nozes, recheio de doce de leite
com nozes, creme de ovos e merengue dourado.

CHOCOTRUFA
Musse de chocolate com cookie moído e trufa de 
chocolate meio amargo com cacau e toque de rum.
Sugestão: Acrescente calda de laranja kinkan!

CHEESECAKE CREMOSA
Casquinha de biscoito e cream cheese gelado com 
chocolate branco.
Acompanha calda de frutas vermelhas.

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

R$ 15,00

intenso

+

R$ 2 ,50+

CHOCOLATRASANONIMOS

Válido a partir de 07/12/2020 


