MENU
SANDUÍCHES
NATURAL ....................................
queijo fresco, requeijão, cenoura
ralada, alface e tomate

R$18,00 VENETO .........................................
salame sopressata, provolone, patê de
ervas ﬁnas, alface e tomate

R$20,00

BÚFALA .......................................
R$20,00
R$18,00 PIEMONTE ....................................
mussarela de búfala, abobrinha grelhada,
salame tipo italiano, queijo estepe, patê de
patê de ervas ﬁnas, alface e tomate
alho-poró, alface e tomate
ITALIANO ....................................
presunto parma, queijo estepe, patê de
queijos, alface e tomate

R$20,00 AUSTRÁLIA ...................................
rosbife, queijo estepe, relish de pepino,
mostarda escura e tomate

R$21,00

FRANCÊS ....................................
R$23,00
R$22,00 BRASILEIRO ..................................
presunto serrano, queijo brie, patê de brie
picanha defumada, queijo estepe, molho
com damasco, alface e tomate
de alcaparras, alface e tomate
BOLOGNA ....................................
mortadela italiana com pistache, queijo
gruyère e patê de ervas ﬁnas

R$20,00 TROPICAL .....................................
lombo canadense, queijo provolone,
chutney de manga e tomate

R$20,00

ALEMÃO ......................................
presunto alemão, queijo gouda, patê
de alho-poró, alface e tomate

R$20,00 DOGÃO ..........................................
salsicha chüblig grelhada, mussarela,
mostada escura, relish de pepino

R$16,00

ESCABECHE ................................
lagarto ao vinagrete, queijo estepe,
alface e tomate

R$18,00
R$19,00 3 QUEIJOS ....................................
provolone, mussarela, gouda, patê de queijo,
alface e tomate

NA CIABATTA OU BAGUETE INTEGRAL/QUENTE OU FRIO

WRAPS
PERU ...........................................
peito de peru, mussarela, cream cheese,
tomate em cubos e cenoura ralada

R$20,00 VEGETARIANO ..............................
abobrinha ralada, mussarela de búfala,
tomate em cubos e orégano

R$20,00

SALADAS E OMELETES
SALADA DA CASA ......................
alface, tomate picado e cenoura
ralada

R$15,00 ABOBRINHA .................................
com tomate cereja e queijo branco

R$25,00

SALADA ESPECIAL.....................
alface, tomate picado, cenoura
ralada, palmito e lascas de parmesão

R$20,00 3 QUEIJOS ....................................
gruyère, mussarela e gouda

R$25,00

ACOMPANHA: pão italiano e salada da casa

SALGADOS
BRUSCHETTA DA CASA.................................preço kg
parmesão com tomate, abobrinha com
parmesão, parma com parmesão,
queijo brie com geléia de pimenta e
presunto parma, alho-poró com
mussarela de búfala

EMPADINHAS........................
frango com cream cheese, frango
com milho, palmito ou frango ao
limão siciliano

R$9,00

EMPANADAS ARGENTINAS ......................... R$9,00
carne, queijo com cebola, calabresa
com cream cheese
*produzidos diariamente, consulte disponibilidade de sabores.

FRIOS E QUEIJOS
QUEIJO BRIE COM GELÉIA............................R$40,00 TÁBUA DE FRIOS .........................................R$74,00
quente ou frio
presunto parma, peito de peru,
chourizo espanhol e salame espanhol
TÁBUA MISTA DE FRIOS E QUEIJOS............ R$74,00
parmesão, gouda, gorgonzola, brie,
BURRATA COM PRESUNTO SERRANO...... R$62,00
presunto serrano, mortadela italiana
queijo com recheio cremoso e
com pistache e salame espanhol
fatias de presunto serrano
TÁBUA QUEIJOS............................................ R$68,00 PEITO DE PERU & MUSSARELA................. R$45,00
parmesão, gouda, gorgonzola, brie,
peito de peru, mussarela de búfala,
damasco e nozes
tomates em rodelas, azeite e orégano
PORÇÃO DE PÃO ITALIANO .......................... R$9,90
PARA 2 PESSOAS, ACOMPANHA CESTA DE PÃES ITALIANO
imagens ilustrativas

LINGUÍÇAS E SALSICHAS
LINGUÍÇA CALABRESA COM PROVOLONE..R$50,00 CERVELA...................................................... R$50,00
assada
salsicha de carne bovina com alho e
especiarias acompanha mostarda
APERITIVO 3 EM 1 ..................................... R$50,00 escura
viena, oxford e cocktail acompanha
mostarda escura
PROVOLONERA ....................................... R$50,00
provolone derretido com azeite e
SALSICHA VIENA .......................................R$54,00 orégano
aperitivo grelhada com azeite
PARA 2 PESSOAS, ACOMPANHA CESTA DE PÃES ITALIANO

BEBIDAS

SUCOS

CAFÉ NESPRESSO ..................................... R$4,90 LARANJA NATURAL ............................... R$8,00
CAFÉ COM LEITE peq ................................. R$6,00 LARANJA COM MORANGO...................... R$12,00
CHOCOLATE QUENTE................................. R$10,00 ABACAXI COM LARANJA.........................R$12,00
CHÁ IMPORTADO .......................................R$10,00 MARACUJÁ COM LARANJA ....................R$12,00
LIMONADA SUÍÇA .................................. R$12,00
*10% de serviço opcional

