Quiches
(Quatro queijos, Alho Poró
Espinafre e ricota, Lorraine)
Deliciosa torta salgada em porção
individual

Pão de queijo

Quentinhos e macios.

Empada
(Frango ou Palmito)
Aprecie uma generosa porção de empada

GOSTOU DAS
NOSSAS
COMIDINHAS?
LEVE PARA
CASA E
CONTINUE
APROVEITANDO!

Folhado Frango
Folhado Bacalhau
Sanduiche natural

SALGADOSQUICHESPÃO

Trufa

100% artesanal! Perfeita
para acompanhar seu café ou
chocolate

Muffin
(Chocolate, Banana, Gotas
de chocolate)
Esses bolinhos são uma tentação,
difícil escolher um só!

Cheesecake

Tradicional torta americana.
Gelada e com uma consistência
que derrete na boca

Brownie
Delicioso “bolo” de
chocolate servido quente
com calda de chocolate!

Torta de Banana
flambada

Estilo Banoffi, a perfeita
combinação de sabores entre a
banana, a massa, o creme e o
doce de leite.

Tartelete

Pastel de Belém

A tradicional receita portuguesa
feita com massa folhada e recheio
cremoso de baunilha

(Maçã ou Banana)
Acompanhada de chantilly e um
toque de canela, essa tartelete é
servida quente para seu deleite!

Porção de Chantilly
Serving of whipped cream

Bolo do dia (sem
lactose)

DOCESTORTASTRUFAS

Espresso

Grãos selecionados, medida e
temperatura sempre corretas.

Espresso Descafeinado
Porque todos merecem um bom
café!

Capuccino Italiano

O Capuccino como deve ser:
espresso, leite vaporizado e espuma
do leite . Canela ou cacau opcional.

Mocha

Calda de chocolate, espresso, leite
vaporizado, espuma do leite e mais
um toque de calda de chocolate.

Espresso Gourmet

A Segafredo traz para você 3 blends
especiais: Brasil, Costa Rica ou
Peru.

Caramel Coffee

Calda de caramelo, espresso, leite
vaporizado e calda de caramelo.

Espresso duplo

Perfeição em dose dupla.

Espresso Macchiato

Chocolate quente

Chocolate quente italiano,
cremoso! Você precisa
experimentar!

Espresso servido com uma
espuminha de leite.

Chás Sabores diversos
Café Latte

Espresso extraído à perfeição e leite
quente vaporizado.

Os filósofos dizem que o chá é a
bebida da alma...

Latte Macchiatto

Leite vaporizado “manchado” de
café

EBIDASQUENTESCAFÉ

Água sem gás
Água com gás
Refrigerante
Suco em lata
Chá em lata

DELÍCIAS

GELADAS

Soda Italiana – vários
sabores

Deliciosos sabores servidos com
água com gás e gelo, você precisa
experimentar!

Capuccino gelado

Capuccino batido com leite gelado
e gelo.

Mocha Gelado

Calda de chocolate, leite, cubos de
gelo, espresso.

Affogato

Sorvete de creme “afogado” no
espresso, uma boa maneira de
apreciar sorvete.

Chocolate Gelado

Chocolate batido com leite, sorvete
de creme e gelo..

Cafe latte gelado

Leite gelado, espresso e gotinhas
aromatizantes de baunilha, avelã
ou amarula, escolha o seu.

Porção de Chantilly
Serving of whipped cream

CLIENTE FIEL?
PEÇA SEU
CARTÃO
FIDELIDADE.

CERVEJAS
Way beer (310ml)

VINHOS
ESPUMANTES

Diversos sabores

Vinho Tinto (375ML)
Terrazas Reserva Malbec

Espumante Chandon
Baby
Demi Sec.

Espumante Chandon
Baby
Brut wRosé.

* Proibida a venda de bebidas
alcóolicas para menores de 18
anos.

