
CATÁLOGO DE ENCOMENDA PARA EVENTOS





Da Amêndoa a Barra - Bean to bar é o chocolate 
produzido com o acompanhamento do processo 
produtivo, desde a amêndoa até a barra, e tem 
a intenção de valorizar os diferentes sabores 
presentes em cada terroir do cacau. 

Cada safra e cada saca possuem suas próprias 
particularidades de sabor resultando em pequenos 
lotes de produção.

bean
tobar



Essas são perguntas que a AMBAR – da Amêndoa à Barra 
– responde e faz questão que você conheça. 

Este chocolate garante que a história da sua origem 
seja compartilhada, que exista a recompensa justa aos 
produtores de cacau, um beneficiamento adequado da 
amêndoa e o cuidado com o meio ambiente.

Quando você consome a AMBAR, consome um chocolate 
com identidade, nomes e rostos. Você consome uma 
história e participa dela.

de onde vem? 
quem fez? 
como e por que é feito?



opçãoA
- Caramelo de chocolate
- Caramelo com flor de sal
- Caramelo de banana 
- Caramelo de maracujá 
- Caramelo de cupuaçu

recheio único de caramelorecheio único de caramelo: 420 reais (100 unidades)



- Caramelo (qualquer uma das opções*) e ganache de chocolate.

opçãoBrecheio duplo com caramelo: recheio duplo com caramelo: 450 reais (100 unidades)



- Brownie com castanha de caju e ganache de laranja 
- Brownie com castanha de caju e ganache de chocolate 
- Geléia de frutas vermelhas e ganache de azeite
- Geléia de frutas vermelhas e ganache de pimenta 
- Geléia de frutas vermelhas e ganache de cumaru 
- Geléia de mexerica e ganache de azeite (somente na estação da mexerica) 
- Praliné de Castanha do Pará e ganache de cumaru 
- Praliné de avelã e ganache de chocolate 

opçãoCrecheio duplo sem caramelo: recheio duplo sem caramelo: 490 reais (100 unidades)



- Trufa de chocolate tradicional

- Trufa de pão de mel (especiarias)

- Trufa de chocolate com caramelo (qualquer uma das opções*)

- Mendiants: Chocolate 70% intenso, 55% dark milk OU 42% ao leite com cumaru com 

pedaços de amêndoas, avelã e damasco

- Bombom de duja rosa de Castanha do Pará (misturam macia e crocante de chocolate rosa 

com praliné de Castanha do Pará)

- Bombom de duja de Castanha de Caju (mistura macia de chocolate 42% ao leite com 

cumaru e pasta artesanal de Castanha de Caju)

- Bombom de Gianduia (mistura cremosa de chocolate 55% dark milk com praliné de avelã)

opçãoD trufas, mendiants e dujas:  trufas, mendiants e dujas: 540 reias (100 unidades)



OPÇÃO A, B e C: 
100 unidades por sabor podendo optar por até DUAS opções diferentes de decoração.

OPÇÃO D: 
Quantidade mínima de 100 unidades com decoração única.

quantidade
mínima



É você quem escolhe a paleta de cores dos bombons 
pintados. Obs: somente os bombons moldados são 
pintados. Os bombons de corte, trufas, mendiants 
e dujas levam outros tipos de decoração.

decoração



O PEDIDO DEVE SER REALIZADO COM NO MÍNIMO 7 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

encomenda



casamentos
e grandes eventos

Para entrega, montagem de mesa e pedidos 
acima de 700 unidades – solicitar orçamento 
e consultar novos valores.



AMBAR CHOCOLATES DE ORIGEM LTDA. 
CNPJ: 33.823.795/0001-97 
Rua Alaska, 263; Bairro Jardim Canadá. 
Nova Lima – MG. CEP: 34.007-718

www.ambarchocolate.com.br
@ambarchocolate
(31) 98302.9549
contato@ambarchocolate.com.br




