BOLOSINTEIROS

Seja para comemorar uma ocasião importante ou encontrar alguém especial, o MaggCafé
é o lugar em que você encontra um bolo à altura de um momento especial. Queremos
garantir um acontecimento gostoso para você, então dá uma olhada nas nossas delícias!

PARA O SEU CAFÉ

A ALMA DA FESTA!

BOLOS

BOLOS RECHEADOS

Nada melhor que um bolinho que parece
feito em casa. Escolha o seu!

Todos os bolos com seus recheios favoritos
em um só lugar. Dá até água na boca!

Bolo de Laranja com Amêndoas da casa
R$ 45

Sem lactose

Brigadeiro
Cenoura com Brigadeiro

Bolo de Limão com Cobertura
de creme de limão

R$ 42

Bolo de Formigueiro com calda
de chocolate

R$ 3 9

Bolo de Fubá Cremoso

R$ 60

LOW Carb
Bolo de Banana.

R$ 45

Naturalmente doce: sem glúten, sem açúcar,
sem adoçante e com farinha de aveia

Bolo de Mandioca

R$45

Feito com leite de côco sem glúten

Bolo de Pamonha

R$ 45

Delicioso: feito com puro milho e sem
farinha de trigo

Chocolate / B r i g a d e i r o
Chocolate com creme de nozes
Doce de Leite com ameixa e coco ralado
Doce de Leite com coco
Floresta Negra
Leite Ninho
Prestígio
Tamanhos:
20 cm em media 1,5 kg
25 cm em media 2 kg
30 cm em media 2,8 kg

A partir de R$ 55,00 o kilo

ESPECIAIS DO

MAGG CAFÉ
Esses são tão especiais e exclusivos quantovocê!

Pudim de Pão com Licor (20cm)

R$ 55
R$ 65

Que tal um salgado pra equilibrar?
Cuscuz de Frango
Cuscuz de Atum

R$ 70

Cuscuz de legumes (vegetariano)
Pequeno R$ 65
GrandeR$ 80

Receita direto da Espanha. Experimente!

Torta Vegana de Banana (25cm)
Desafio aceito! Deliciosa torta com camadas
de banana, açúcar mascavo e linhaça.

Torta de Maçã (25cm)
O fruto proibido na sua melhor versão.

Brownie da Casa (quadrada 25cm)

R$ 85

Esse conquista corações!

Pudim da casa com laranja e amêndoas
Sim! É esse mesmo: o tão cobiçado, maravilhoso e
tentador Red Velvet com cream cheese.

Palha Italiana (25cm)

TORTAS E CUSCUZ

R$ 95

Torta de Frango
Torta de Atum
Nossos bolos são feitos de forma
artesanal sem nenhum tipo de
conservantes

20cm - Serve, em média, de 10 a 13 pessoas
25cm - Serve, em média, de 13 a 18 pessoas
30cm - Serve, em média, de 15 a 22 pessoas

R$ 50
R$ 75

