Salgados

Entradas

. Empada
. Croissant Recheado
. Pastel de Forno (tradicional ou integral)
. Quiche (fatia)
. Pão de Queijo (6 unidades)
. Mini Delícia (queijo / dog)
. Baguete com manteiga

. COUVERT
mini porções de queijo parmesão, azeitonas e castanhas

. GRATINADA
torradas com queijo gratinado

. CARPACCIO
carpaccio de carne com queijo parmesão, molho de
mostarda,
acompanha torradas

Sanduíches

Doces

. NÁPOLE
baguete, queijo prato ou minas, tomate, orégano, com batata chips

.Tortas (fatia)
. Rocambole (fatia)
. Bolo (fatia)
. Brownie
. Waffle (manteiga e mel / geléia)
. Waffle (sorvete de creme e calda de chocolate)
. Bola de sorvete
. Palha Italiana

. ROMA
baguete, queijo e presunto, com batata chips
. MILÃO
baguete, cachorro quente, queijo derretido, com batata chips

. GENOVA
pão de forma especial, pasta de atum, alface, tomate, com
batata chips

. TRIESTE
pão árabe, peito de peru, queijo minas, alface, tomate e maionese,

Bebidas

. FLORENÇA
baguete, carpaccio de carne, queijo parmesão, molho de
mostarda e rúcula,

. Água Mineral (com ou sem gás)
. Água Tônica
. Água de Coco
. Refrigerante
. Mate
. Ice Tea (normal ou diet)
. Chá
. Suco Natural
. Cerveja
. Chocolate Quente (peq / grd)

. VENEZA
baguete, salmão defumado, cream cheese e alface

Sobremesas
. DELÍCIA DE CHOCOLATE
bolo com recheio de chocolate quente e uma bola
de sorvete de creme

. POP DE BROWNIE
bordas de brownie quente com sorvete de creme
e calda de chocolate

raspas de chocolate e leite vaporizado

. Achocolatado (quente ou frio)

. CHURROS
bolo de churros com doce de leite

Café

. Expresso

. Pingado

. Shake

. Expresso Carioca

café com leite pequeno

. Expresso Duplo

. Café com Leite -

milkshake de café com calda chocolate
ou morango

duas doses de expresso

. Capuccino (peq / grd)

. Expresso Macchiato

expresso com leite vaporizado e canela em pó

milkshake de café com raspas de chocolate
e chantilly

expresso com espuma e leite

. Mokka

. Expresso com Chantilly

drink quente de expresso com leite e calda de
chocolate

. Summer Especial

. Dourado
expresso com chocolate alpino

. Affogato
sorvete de vanilla com expresso e calda de chocolate

. Choco Rubro

capuccino especial gelato

