
Descubra
O Seu!

Sabores cheios de emoções 
Amoreiras, Colombo,  

Campo de Ourique e Marina de Cascais

Em pedaços ou o bolo inteiro para levar consigo. 

 Vá ao seu encontro na loja mais perto de si… ou receba-o em casa.



Pode conter glúten e ingredientes potencialmente alergênicos, em caso de dúvida contacte a loja.

Para conseguir entregar o melhor bolo,  

fresco e delicioso,  

a Amor aos Pedaços  

utiliza na confecção ingredientes naturais  

criteriosamente selecionados,  

sendo alguns sazonais.  

Por este motivo,  

certos produtos poderão não se encontrar disponíveis  

no momento... Mas voltarão em breve!



* Os bolos com marshmallow têm uma preparação de 45 minutos

20 

MINUTOS
TODOS OS BOLOS

AO SEU DISPOR 

Peça e em 20 minutos, terá o seu bolo  

pronto para levar para casa*
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TENTAÇÃO 
DE MORANGO

CHOCOLATE
E MORANGOS

Bolo de chocolate recheado com creme de leite e morangos,  
coberto com mousse de chocolate, morangos,  

raspas de chocolate, calda de chocolate  
e crocante de amendoim.
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Bolo de chocolate recheado com ovos moles,  
coberto com mousse de chocolate, ovos moles,  
raspas de chocolate branco, calda de chocolate  

e crocante de amendoim.

ÁFRICA MINHA
RASPAS DE 

CHOCOLATE 
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Bolo de nozes recheado com ovos moles, coberto  
com marshmallow, fios de ovos e nozes.

QUEBRA-NOZES

DOCE DE OVOS 
E NOZES
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Pão-de-ló recheado com doce de leite com nozes  
e ameixas picadas, coberto com doce de leite com nozes, ameixa, 

calda de ameixa e nozes.

MEMÓRIAS  
DE UMA AMEIXA

NOZES 
E AMEIXA
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Bolo de chocolate e pão-de-ló recheado com creme  
de brigadeiro e creme de leite, coberto com chantilly, calda  

de chocolate e crocante de amendoim.

MÚSICA  
NO CORAÇÃO

CROCANTE 
E CHOCOLATE
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Bolo de chocolate recheado e coberto com creme  
de brigadeiro e coberto com granulado de chocolate.

O BRIGADEIRO

CHOCOLATE
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Bolo de chocolate recheado com mousse de chocolate,  
coberto com mousse de chocolate, raspas de chocolate  

e maltesers.

DELÍCIA  
DE CHOCOLATE

CHOCOLATE 
E MALTESERS
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Pão-de-ló recheado com creme de leite, ananás picado  
e creme prestígio, coberto com chantilly,  

coco ralado e ananás.

PINA COLADA

COCO RALADO 
E ANANÁS

11



Bolo de chocolate e pão-de-ló, recheado com creme  
de brigadeiro, coberto com creme de leite  

e crocante de amendoim.

CROCANTE

AMENDOIM 
E CHOCOLATE
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Bolo de chocolate e pão-de-ló, recheado com doce de leite  
e ovos moles, coberto com marshmallow, ovos moles  

e fios de ovos.

PÔR-DO-SOL

MARSHMALLOW 
E FIOS DE OVOS
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Bolo de chocolate recheado com creme de limão, coberto com 
suspiro, creme de limão e raspas de lima.

O REI LIMÃO

SUSPIRO 
E RASPAS DE LIMA
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Pão-de-ló e bolo de chocolate, recheado com ovos moles  
e nozes, coberto com suspiro, ovos moles e nozes.

XEQUE-MATE

NOZES 
E SUSPIRO
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Pão-de-ló recheado com creme de leite e calda de frutos silvestres, 
coberto com mousse de chocolate branco, raspas de chocolate 

branco, calda de frutos silvestres e frutos silvestres.

BOSQUE 
ENCANTADO

FRUTOS SILVESTRES 
E RASPAS DE CHOCOLATE
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Pão-de-ló recheado com creme de leite e morango, coberto com 
marshmallow, calda de morango e morangos frescos.

DAMA  
DE COPAS

MARSHMALLOW 
E MORANGOS
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Pão-de-ló recheado com creme de leite,  
coberto com marshmallow e calda de chocolate.

DOCE 
MANIA

MARSHMALLOW 
E CHOCOLATE
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Bolo de chocolate recheado com mousse de chocolate e morangos, 
coberto com chantilly, raspas de chocolate e morangos.

AMOR  
DE VERÃO

CHOCOLATE 
E MORANGOS
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Bolo de chocolate recheado com creme de brigadeiro e crocante  
de avelã, coberto com creme de brigadeiro, chocolate granulado  

e crocante de amendoim.

CÉU  
ESTRELADO

CHOCOLATE 
E CROCANTE
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Bolo de chocolate recheado com creme de brigadeiro e morangos, 
coberto com creme de brigadeiro, granulado  

de chocolate e morangos.

AMOR  
PERFEITO

CHOCOLATE 
E MORANGOS
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Bolo de chocolate recheado e coberto com creme  
de brigadeiro e nozes.

BRIGADEIRO  
REAL

CHOCOLATE 
E NOZES
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Bolo de chocolate recheado com doce  
de leite, coberto com chantilly, calda  

de doce de leite e crocante de amendoim.

DELEITE

DOCE DE LEITE 
E CROCANTE
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Bolo de chocolate recheado com mousse de chocolate branco, 
coberto com mousse de chocolate,  
raspas de chocolate branco e preto.

DUPLA DELÍCIA

CHOCOLATE
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Bolo de chocolate recheado com creme prestígio,  
coberto com creme de brigadeiro e coco ralado.

SERENATA

COCO 
E CHOCOLATE
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Bolo de chocolate recheado com creme de leite,  
coberto com marshmallow e calda de chocolate.

VELUDO  
NEGRO

MARSHMALLOW
E CHOCOLATE
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Pão-de-ló recheado e coberto com doce de leite  
e morangos.

DOCE  
CÚPIDO

DOCE DE LEITE
E MORANGOS
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Pão-de-ló recheado com mousse de chocolate branco e coberto 
com mousse e raspas de chocolate branco.

BEM-ME-QUER

CHOCOLATE BRANCO

28



Bolo de chocolate recheado e coberto com ovos moles  
e amêndoas.

BODAS  
DE OURO

CHOCOLATE
OVOS MOLES
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CHEESECAKE
CORAÇÃO DERRETIDO
Cheesecake de chocolate, coberto  
com chantilly, calda e raspas de chocolate  
e crocante de amendoim.

ALEGRIA DO BOSQUE
Cheesecake coberto com calda  
de frutos silvestres.

ENAMORADA
Cheesecake coberto com calda de morango.

SONHO DE VERÃO
Cheesecake coberto com doce de leite  
e crocante de amendoim.

PAIXÃO TROPICAL
Cheesecake coberto com calda de maracujá.

SOL DE LIMÃO
Cheesecake coberto com calda de limão  
e raspas de lima.

AMOR DE CHOCOLATE
Cheesecake coberto com calda e raspas  
de chocolate.

GIRASSOL
Cheesecake coberto com ovos moles,  
fios de ovos e amêndoas.

PAVÊS
DOCE VOLÚPIA
Camadas de bolacha envolvidas em creme  
de chocolate, coberto com raspas de chocolate.

SARAPINTADO
Camadas de bolacha envolvidas em creme 
de nozes, coberto com doce de leite e nozes.

TARTES
LIMONADA
Tarte de limão coberta com chantilly, creme 
de limão e raspas de lima.

TENTAÇÃO DE EVA
Tarte de maçã com creme de leite 
condensado coberta com canela.

SALGADOS
COXINHA 
EMPADA DE FRANGO 
QUIBE 
CROQUETE DE CARNE 
ESFIHA DE FRANGO 
PÃO DE QUEIJO

BRIGADEIROS
CLÁSSICO
Brigadeiro tradicional de chocolate, coberto 
com granulado de chocolate.

CRISPY
Brigadeiro de chocolate, coberto  
com bolinhas crocantes de chocolate de leite.

CRISPY NEGRO
Brigadeiro de chocolate, coberto  
com bolinhas crocantes de chocolate negro.

PÉROLA CRISPY
Brigadeiro branco coberto com bolinhas 
crocantes de chocolate branco.

PRESTÍGIO
Brigadeiro de chocolate, recheado  
com brigadeiro de coco e coberto  
com coco ralado.

SEGREDO DE AVELÃ 
Brigadeiro branco, recheado com nutella, 
coberto com crocante de amendoim.

DOIS AMORES
Brigadeiro de chocolate recheado  
com brigadeiro branco, coberto  
com bolinhas crocantes de chocolate 
branco e de leite.

CROCANTE
Brigadeiro de chocolate, coberto com 
crocante de amendoim.

AMÊNDOA
Brigadeiro de chocolate, coberto com 
amêndoas laminadas crocantes.

BRANCO COM LIMÃO
Brigadeiro branco recheado com creme  
de limão, coberto com açúcar.

BEIJINHO
Brigadeiro de coco, coberto com coco 
ralado e cravo-da-índia.

DE NOZES
Brigadeiro de chocolate coberto  
com nozes.

CASADINHO
Brigadeiro de chocolate e brigadeiro 
branco, coberto com açúcar.

BRANCO
Brigadeiro branco, coberto com açúcar.

CHURROS
Brigadeiro branco, doce de leite,  
açúcar e canela.

OUTRAS SUGESTÕES
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Novidade

Novidade

Novidade



BOLOS NO POTE
BOLOS
Todos os nossos sabores de bolos podem 
ser preparados no pote, para  
levar consigo. 

CHEESECAKES E TARTES MINI
CHEESECAKES E TARTES MINI
As nossas deliciosas sobremesas  
em porções individuais.  
Disponíveis em variados sabores. 

CREMES NO POTE
BRIGADEIRO 
DOCE DE LEITE 
PRESTÍGIO 
OVOS MOLES 
MOUSSE DE CHOCOLATE 
MOUSSE DE CHOCOLATE BRANCO

KITS FESTA
KITS FESTA
Os Kits Festa incluem mini salgados  
e docinhos, ideais para os seus eventos  
e momentos especiais. 

31



* As fotos dos bolos representam uma sugestão de apresentação. 
Bolos disponíveis nas lojas salvo ruptura de stock.

WWW.AMORAOSPEDACOS.EU
                /amoraospedacoscakeshop

Escolha o bolo que mais gosta,  
leve-o consigo  

ou receba em sua casa
 

C. C. COLOMBO   PISO 2, LOJA 2.016 
 217 169 118 934 384 810

C. C. AMOREIRAS   PISO 1, LOJA 1.027 
 213 864 014 938 210 254

CAMPO OURIQUE   R. 4 INFANTARIA, 32 
 938 724 166

MARINA CASCAIS   LOJA 8 
 934 384 803


