
Rotisserie

bovina

suína

MAMINHA ASSADA kg

FRALDINHA ASSADA kg

CUPIM ASSADO kg

BIFE À MILANESA kg

COSTELA ASSADA kg

ROCAMBOLE DE CARNE kg 

FILÉ MIGNON À PARMEGIANA kg

CARNE DE PANELA kg

BIFE ACEBOLADO kg

CARNE LOUCA kg

ISCAS DE CARNE À FAZENDINHA kg

LAGARTO RECHEADO kg

CARNE CHIC kg

COSTELA COM MOLHO BARBECUE kg

PERNIL SUINO ASSADO kg

LOMBO ASSADO kg

PANCETA FRITA kg

BISTECA COPA LOMBO kg

JOELHO DE PORCO ASSADO kg

COSTELINHAS DE PORCO MARINADAS kg

52,90

49,90

42,90

72,90

29,90

39,90

46,90

89,90

89,90

79,90

69,90

66,90

56,90

118,90

45,90

66,90

52,90

45,90

53,90

54,90

Maminha e sal.

Fraldinha e sal.

Carne Cupim, alho e sal.

Filé mignon, tempero de alho, farinha de Rosca e sal.

Costela Bovina e sal.

Carne bovina, presunto, queijo mussarela, farinha de
rosca, cebola, cheiro verde e sal.

Filé mignon, alho, mussarela, farinha de rosca, molho de
tomate, ovo, folha de louro, sal e açucar.

Carne bovina ( acém, paleta, musculo) batata, cenoura,
tomate, cebola, alho, folha de louro e sal.

Carne bovina, alho, cebola, sal e vinagre.

Lagarto bovino, pimentão, cebola, vinagre e sal.

Carne bovina patinho, cenoura, pimentão, milho verde,
sal e cheiro verde.

Carne bovina, alho, sal, folha de louro, vinagre, linguiça,
calabresa e cenoura.

Carne bovina moida, calabresa, milho verde, ervilha,
cenoura, cebola, alho, azeitona verde, cheiro verde e sal.

Costela suína, catchup, água, açúcar mascavo, vinagre,
cebola, sal e páprica.

Carne suína, sal, folhas de louro, cebola, limão, alho e sal.

Lombo suíno, alho, cebola, limão e sal.

Carne suína panceta, alho, páprica picante, ajinomoto
 e gordura vegetal.

Copa lombo, alho, sal e vinagre.

Carne suina joelho, limão, vinagre, folhas de louro,
alecrim, sal e cebola.

Costela de porco, alho, cebola, sal e limão.

MEDALHÃO CARNE kg

RABADA kg

CONTRA-FILÉ GRELHADO kg

LAGARTO AO VINAGRETE kg

BIFE À ROLE kg

POLPETONE RECHEADO kg

HAMBURGUER À PARMEGIANA kg

ALMONDEGAS AO MOLHO SUGO kg

PATINHO À PARMEGIANA kg

Bombom de alcatra, bacon, alho e sal.

Rabo bovino, cebola , tomate , alho e sal.

Contra-filé e sal.

Carne Lagarto, alho, tomate, cenoura e sal.

Carne boivna, bacon, cenoura, pimentão verde, alho, sal,
cebola, tomate e folha de louro.

Carne bovina, cheiro verde, cebola, presunto e mussarela.

Hamburguer bovino, mussarela, molho de tomate, alho,
folhas de louro e orégano.

Carne moida, temp. alho, farinha de rosca, molho pronto
de tomate, queijo ralado, cheiro verde, sal, açúcar, orégano e louro.

62,90

52,90

76,90

52,90

44,90

50,90

39,90

46,90

59,90



aves

macarrão

MACARRÃO COM BRÓCOLIS kg

MACARRÃO ALHO E ÓLEO kg

MACARRÃO ALHO E ÓLEO COM BACON kg

MACARRÃO MOLHO BRANCO kg

MACARRÃO RUCULA COM TOMATE SECO kg

MACARRÃO À BOLONHESA kg

MACARRONADA AO SUGO kg

YAKISSOBA DE CARNE kg

29,90

24,90

29,90

29,90

29,90

31,90

25,90

42,90

Macarrão, brócolis, alho e sal.

Óleo, alho, sal, salsinha e cebolinha.

Óleo, alho, bacon, sal, salsinha e cebolinha.

Leite, temp. alho, noz moscada, sal e ervas.

Molho de tomate, tomate seco, rúcula, alho e sal.

Macarrão, carne moida acém, molho de tomate, orégano,
alho, sal e queijo ralado.

Macarrão, molho tomate, orégano, alho, sal e queijo ralado.

Macarrão, carne bovina, brócolis, couve flor, acelga, repolho,
cebola, molho de soja e amido.

FRANGO ASSADO kg

FRANGO ASSADO (METADE) kg

FRANGO DESOSSADO RECHEADO kg

FRANGO À PASSARINHO kg

FRANGO NA PANELA kg

FILÉ DE FRANGO À MILANESA kg

FILÉ DE FRANGO À PARMEGIANA kg

FILÉ DE FRANGO GRELHADO kg

MEDALHÃO DE FILÉ FRANGO kg

SOBRECOXA ASSADA kg

COXA COM SOBRECOXA ASSADA kg

COXA COM SOBRECOXA RECHEADA kg

CHURRASCO COXINHA DA ASA kg

CHURRASCO TULIPINHA kg

33,90

33,90

46,90

48,90

39,90

49,90

47,90

46,90

55,90

43,90

39,90

49,90

42,90

42,90

Frango temperado.

Frango temperado. 

Frango desossado temperado, temp. alho, sal, orégano,
vinagre, folha de louro, farinha de milho, cebola, cenoura,
bacon, azeitona verde e tomate.

Coxa e sobrecoxa de frango, alho, sal, orégano, folha de
louro e vinagre.

Coxa e sobrecoxa de frango, cebola, tomate, pimentão
verde, temp. alho, sal, orégano e cheiro verde.

Filé de peito de frango, farinha de trigo, temp. alho,
óleo de soja, ovo e farinha de rosca.

Filé de peito de frango, temp. alho, farinha de rosca,
molho pronto, mussarela, açúcar e folhas de louro.

Filé de frango, temp. alho, orégano e sal.

Peito de frango, bacon, alho e sal.

Sobrecoxa, alho, folhas de louro, vinagre e sal.

Coxa com sobrecoxa, alho, vinagre, sal e orégano.

Coxa com sobrecoxa, temp. alho, vinagre, orégano, cebola,
cenoura, azeitona verde, bacon, farinha de milho e cheiro verde.

Coxinha da asa de frango, suco de laranja, mostarda, sal,
alho com pimenta dedo de moça e cheiro verde.

Meio da asa de frango, alho e sal.

peixes

FILÉ DE PEIXE À MILANESA kg

PEIXE ENSOPADO kg

PEIXE EMPANADO FRITO kg

PEIXE ASSADO kg

SALMÃO GRELHADO kg

FILÉ DE TILÁPIA À PARMEGIANA kg

ESCABECHE SARDINHA kg

66,90

42,90

53,90

55,90

118,90

59,90

43,90

Filé de merluza, molho de tomate, queijo mussarela e sal.

Peixe, pimentão, cebola, tomate, molho de tomate,
temp. alho, coentro e sal.

Peixe Merluza, fubá, alho, ervas e sal.

Peixe merluza, limão, alho, ervas finas, vinagre e sal.

Salmão, limão, sal e pimenta do reino.

Filé de tilápia, mussarela, ovos, molho tomate, farinha
de rosca, limao e sal.

Sardinha, cebola, tomate, vinagre, sal, temp. alho, orégano
e limão.

COPA LOMBO ASSADA kg

COSTELINHA REFOGADA ACEBOLADA kg

TORRESMO kg

Copa lombo, cebola, temp alho, sal, folhas de louro
e alecrim.

Costela de porco, alho, cebola, sal, limão, alecrim, cebola
e folhas de louro.

Carne suina.

79,90

52,90

59,90



rondelli
PRESUNTO E QUEIJO kg

PRESUNTO E QUEIJO COM MOLHO kg

FRANGO COM CATUPIRY kg

BRÓCOLIS COM CATUPIRY kg

4 QUEIJOS kg

4 QUEIJOS COM MOLHO kg

54,90

42,90

54,90

54,90

54,90

45,90

Presunto, mussarela e requeijão.

Presunto, queijo mussarela, requeijão, tomate, manjericão,
alho e noz moscada.

Frango, mussarela, requeijão, sal, colorau, alho e orégano.

Brócolis, mussarela, requeijao, sal e alho.

Queijo gorgonzola, mussarela, provolone e requeijão.

Queijo gorgonzola, mussarela, provolone, requeijão cremoso,
alho, noz moscada e sal.

canelone
PRESUNTO E QUEIJO kg

PRESUNTO E QUEIJO COM MOLHO kg

4 QUEIJOS kg

4 QUEIJOS COM MOLHO kg

54,90

42,90

54,90

46,90

Presunto, mussarela, alho e sal.

Queijo mussarela, presunto, tomate, alho e sal.

Requeijão cremoso, mussarela, gorgonzola e provolone.

Mussarela, requeijão, provolone, gorgonzola, noz moscada e alho.

PANQUECA
PANQUECA DE CARNE kg

PANQUECA DE FRANGO kg

PANQUECA DE RICOTA COM ESPINAFRE kg

44,90

44,90

49,90

Carne moida, temp. alho, sal, cebola, tomate, cheiro verde,
azeitona e queijo ralado.

Filé de peito de frango, temp. alho, cebola, tomate, cheiro
verde e azeitona.

Espinafre, ricota, orégano e sal.

lasanha
MASSA PARA LASANHA kg

LASANHA DE BERINJELA kg

LASANHA DE PRESUNTO E QUEIJO AO SUGO kg

LASANHA DE BRÓCOLIS kg

LASANHA 4 QUEIJOS kg

50,90

36,90

43,90

48,90

44,90

Berinjela, mussarela, molho vermelho, queijo parmessão,
alho e sal.

Mussarela  presunto, tomate, manteiga, manjericão,
sal e noz moscada.

Brócolis, mussarela, ovo, requeijão, tomate, manjericão,
alho, sal, noz moscada e alho frito.

Molho branco, mussarela, requeijão cremoso, provolone,
gorgonzola e queijo parmesão.

NHOQUE
NHOQUE kg

NHOQUE COM QUEIJO kg

NHOQUE COM QUEIJO AO SUGO kg

NHOQUE AO SUGO kg

NHOQUE COM QUEIJO À BOLONHESA kg

NHOQUE À BOLONHESA kg

23,90

39,90

39,90

35,90

42,90

39,90

Batata, queijo mussarela, amido de milho, requeijão,
molho de tomate, orégano, alho, óleo e sal.

Batata, molho de tomate, alho, orégano, sal, cebola,
açúcar, orégano, folhas de louro e queijo ralado.

Batata, molho de tomate, carne moida, sal, pimenta
do reino, orégano e noz moscada.

Carne moída, molho de tomate, temp. alho, sal,
pimenta do reino e noz moscada.

sofiatelli
4 QUEIJOS kg

DAMASCO E NOZES COM MOLHO kg

PRESUNTO E QUEIJO.kg

TOMATE SECO E RÚCULA kg

54,90

46,90

42,90

54,90

Mussarela, requeijão cremoso, gorgonzola e provolone.

Damasco, nozes, mussarela e requeijão.

Mussarela, presunto e requeijão cremoso. 

Mussarela, requeijão, tomate seco, molho de tomate,
rúcula e alho.



MOLHO ROSÊ kg

MOLHO BRANCO kg

MOLHO AO SUGO kg

CREME DE MILHO kg

26,90

28,90

24,98

32,90

Leite, Creme de leite, margarina, farinha de trigo, alho,
sal e noz moscada.

Tomate, alho, manjericão, sal, pimenta do reino e noz moscada.

Leite, milho, margarina, cebola, alho, sal, cheiro verde,
orégano e noz moscada.

33,90

28,90

35,90

23,90

32,90

33,90

29,90

46,90

59,90

82,90

ARROZ COM BRÓCOLIS kg

ARROZ INTEGRAL kg

ARROZ DE FESTA kg

ARROZ BRANCO kg

ARROZ À GREGA kg

ARROZ CARRETEIRO kg

FEIJÃO CARIOCA kg

STROGONOFF DE FRANGO kg

STROGONOFF BOVINO kg

STROGONOFF DE FILE MIGNON kg

Arroz, brócolis, alho, sal e bacon.

Arroz integral, alho e sal.

Arroz, açafrão, cebola, sal, nozes e uva passa preta.

Arroz Branco, sal e alho.

Arroz, ervilha, cenoura, pimentão, cheiro verde, açafrão e sal.

Arroz, Carne seca, cebola, azeite e cheiro verde.

Feijão Carioca, temp. alho, folhas de louro e sal.

Peito de frango, extrato de tomate, creme de leite,
cogumelo fatiado, molho inglês, conhaque e alho.

Carne bovina, temp. alho, cebola, sal, catchup, mostarda,
champignon e creme de leite.

Filé mignon, extrato de tomate, creme de leite, cogumelo
fatiado, molho inglês, conhaque e alho.

Escolha sua
combinação preferida

BATATA FRITA kg

BATATA RECHEADA kg

BATATA RUSTICA kg

BATATA DOCE NA SALSA kg

BATATA GRATINADA kg

BATATA ASSADA kg

PURÊ DE BATATA kg

FAROFA ESPECIAL kg

FAROFA DE SOJA kg

FAROFA MISTA kg

FAROFA TROPICAL kg

Batata inglesa e sal.

Batata, peito de frago, requeijão cremoso e queijo
parmesão.

Batata, alho, sal e salsão.

Batata doce, salsa e sal.

Batata, leite, temp. alho, sal, noz moscada e queijo
parmesão.

Batata inglesa e alecrim.

Batata, queijo parmesão, temp. alho e sal.

Farinha de milho, cenoura, milho, ervilha, calabresa,
azeitona, cheiro verde, sal e bacon.

Proteina de soja e creme de cebola.

Farinha de mandioca, cebola, bacon, cebola e sal.

Farinha mandioca, cebola, abacaxi, pêssego nacional,
figo e uva passa preta.

22,90

32,90

18,98

22,90

18,98

18,98

19,98

43,90

38,90

42,90

39,90

BATATAS

FAROFA

LINGUIÇA MISTA ASSADA kg

LINGUIÇA CALABRESA FRITA kg

MANDIOCA FRITA kg

Linguiça mista na brasa.

Linguiça calabresa e cebola.

Mnadioca e sal.

46,90

52,90

26,90



25,90

22,90

48,90

22,90

29,90

45,90

49,90

49,90

26,90

42,90

52,90

32,90

27,90

32,90

39,90

49,90

OVO FRITO kg

OVO COZIDO kg

MIX COGUMELOS TEMPERADOS kg

MILHO VERDE COZIDO kg

FRITTATA kg

CUSCUZ DE FRANGO kg

CUSCUZ DE ATUM kg

DOBRADINHA kg

BERINJELA DE FORNO kg

BERINJELA RECHEADA kg

KIBE DE ASSADEIRA kg

ABOBRINHA RECHEADA kg

POLENTA kg

POLENTA RECHEADA AO SUGO kg

PIMENTOES RECHEADOS kg

COUVE À MINEIRA kg

Ovo e sal.

Ovo de galinha cozido.

Shitake, shimeji, paris, cheiro verde e sal.

Agua , milho verde e sal

Batata, cenoura, presunto, quejo, sal e orégano.

Farinha de milho, peito de frango, tomate, milho verde,
cebola, palmito, ovo, ervilha, azeitona verde, água, molho
de tomate, temp. alho, folha de louro, orégano e sal.

Farinha de millho, atum sólido, tomate, milho verde,
cebola, palmito, ervilha, azeitona preta, molho de tomate,
temp. em pó e cheiro verde.

Miúdo bovino , linguíça calabresa, cenoura, tomate,
temp. alho, água, cebola, limão, cheiro verde, folhas
de louro e sal.

Berinjela, mussarela, molho de tomate, temp. alho,
oregano e sal.

Berinjela, carne moida patinho, molho de tomate,
alho, orégano, sal e queijo parmesão.

Trigo para kibe, carne bovina, creme de cebola,
hortelã, sal e pimenta síria.

Abobrinha italiana, arroz, carne bovina moida, mussarela,
alho, pimenta, cebola, tomate e sal.

Fuba e água.

Fubá, água, molho de tomate, queijo parmessão,
alho, cebola e sal.

Pimentão, carne bovina moída, molho de tomate,
alho, cebola, tomate, queijo ralado, cheiro verde e sal.

Couve manteiga, alho e sal.

ESCONDIDINHOs

48,90

48,90

58,90

ESCONDIDINHO DE CARNE kg

ESCONDIDINHO DE FRANGO kg

ESCONDIDINHO DE CARNE SECA kg

Batata, carne bovina moída, tomate, margarina, azeitona,
alho, queijo parmesão e sal.

Batata, peito de frango, alho, cebola, tomate, pimentão,
requeijão, mussarela e creme de leite.

Batata, carne seca, azeitona, alho, queijo pamesão,
cheiro verde, cebola e sal.

CALDOS

29,90

34,90

39,90

36,90

SOPA DE LEGUMES kg

CANJA DE GALINHA COM LEGUMES kg

CALDO DE MANDIOQUINHA kg

CALDO VERDE kg

Batata, cenoura, chuchu, tomate, milho, ervilha,
salsão, alho, cheiro verde, tomilho e sal.

Peito de frango, temp. alho, cebola, tomate, cenoura,
batata, arroz e sal.

Mandoquinha, água, tomate, cebola e cheiro verde.

Batata, linguiça, couve manteiga, alho e sal.

Refogados
BERINJELA REFOGADA kg

ABOBRINHA BRASILEIRA REFOGADA kg

CENOURA E VAGEM REFOGADOS kg

ACELGA REFOGADA kg

28,90

32,90

31,90

25,90

Berinjela, tomate, cebola, pimentão verde, alho e sal.

Abobrinha, alho, sal e cheiro verde.

Cenoura, vagem, temp. alho e cheiro verde.

Acelga, temp. alho, cebola.



SALADA CAPRI kg

SALADA CAESAR kg

SALADA REDONDA kg

SALADA BIFUM kg

SALADA TROPICAL kg

SALADA TABULE kg

SALADA BICOLOR kg

SALADA VEGGIE kg

SALADA DE GRÃO DE BICO kg

SALADA MARROQUINA kg

SALADA DE SOJA TEMPERADA kg

SALADA DE FRIOS kg

SALADA DE SALPICÃO DE REPOLHO kg

49,90

59,90

39,90

39,90

39,90

39,90

39,90

36,90

36,90

44,90

33,90

49,90

36,90

Queijo minas, tomate cereja, molho italiano, alface
americana, cenoura e manjericão.

Molho ceasar, frango, alface, queijo ralado e croutons.

Tomate cereja, azeitona preta, ovo de codorna, cebolinha
conserva, cogumelo conserva, sal, azeite e vinagre.

Bifum, pepino, cenoura, ovo, presunto, vinagre, óleo
de gergelim, açúcar, sal, cheiro verde e gergelim.

Tomate cereja, manga, kiwi, repolho, alface e rúcula.

Alface, trigo em grão, tomate, pepipo, cebola, hortelã
e cheiro verde.

Brócolis, cenoura, mandioquinha e couve-flor.

Mandioquinha cozida, tomate cereja, beterraba, alface,
rúcula e chia.

Grão de bico, tomate, cebola, cheiro verde, azeitona e palmito.

Trigo em grão, pimentão vermelho e amarelo,
uva passa, filé de peito de frango, coalhada e sal.

Soja, filé de frango, cenoura, tomate e cheiro verde.

Mussarela, presunto, salsinha, peito de peru, orégano,
sal, azeite e vinagre.

Repolho verde, cenoura, salsão, maçã, uva passa preta,
maionese, creme de leite e presunto.

39,90

52,90

39,90

36,90

36,90

34,90

26,90

39,90

32,90

SALADA MIX kg

SALADA RUSSA kg

SALADA QUIABO kg

SALADA DE JILÓ kg

SALPICÃO DE FRANGO kg

MAIONESE DE LEGUMES kg

VINAGRETE kg

TOMATE SECO kg 

SOJA COM OLEAGINOSAS kg

Cenoura, tomate cereja, beterraba, alface, vinagre
e ervas finas.

Abacaxi, uva, nozes, creme de leite e maionese.

Quiabo, cebola roxa e vinagre.

Jiló, tomate cereja, alho frito e cebola.

Cenoura, maçã verde, peito de frango desfiado,
maionese, creme de leite, salsão, uva passa, vinagre e sal.

Batata, Maionese, cenoura e ervilha.

Tomate, cebola, vinagre, cheiro verde e sal.

Tomate, alho, sal e orégano.

Soja, nozes, castanhas, amendoim, cenoura, tomate,
cebola, salsão, alho, cheiro verde, azeite e sal.



mini - 180g

grande 800g

média 600g

PORTUGUESA

MUSSARELA

4 QUEIJOS

FRANGO

MARGUERITA

BRIGADEIRO

25,90

25,90

25,90

25,90

25,90

25,90

Mussarela, milho, presunto, ervilha, ovo, pimentão, tomate,
azeitona e molho de tomate.

Mussarela, tomate, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, gorgonzola, provolone, requeijão e molho de tomate.

Mussarela, frango, requeijão, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, manjericão, tomate, azeitona preta e molho
de tomate.

Leite condensando, chocolate em pó, granulado e cereja
em calda.

2 ESTAÇÕES

CALABRESA

LOMBO

25,90

25,90

25,90

Calabresa, mussarela e molho de tomate.

Mussarela, calabresa, cebola, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, lombo, requeijão, azeitona e molho de tomate.

CALABRESA

4 QUEIJOS

MUSSARELA

LOMBO

FRANGO

BRIGADEIRO

10,98

10,98

10,98

10,98

10,98

10,98

Mussarela, calabresa, cebola, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, gorgonzola, provolone, requeijão e molho de tomate.

Mussarela, tomate, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, lombo, requeijão, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, frango, requeijão, azeitona e molho de tomate.

Leite condensando, chocolate em pó, granulado e cereja
em calda.

2 ESTAÇÕES

2 ESTAÇÕES LOMBO e BAURU

2 ESTAÇÕES CALABRESA e BAURU

2 ESTAÇÕES CALABRESA e FRANGO

34,90

34,90

34,90

35,90

Calabresa, mussarela e molho de tomate.

Mussarela, calabresa, lombo, requeijão e azeitona.

Mussarela, calabresa, presunto, bacon, tomate, cebola,
azeitona e molho de tomate.

Mussarela, calabresa, frango, requeijão, azeitona e
molho de tomate.



Cachorro quente

de METRO

CACHORRO QUENTE

CACHORRO QUENTE ESPECIAL

13,98

15,98

Pão hot dog, salsicha, purê de batata, batata palha, milho
verde, molho de tomate, maionese, catchup e mostarda.

Pão hot dog, salsicha, purê de batata, catupiry, bacon,
batata palha, milho verde, molho de tomate, maionese,
catchup e mostarda.

SALAME kg

MAX kg

FRANGO kg

PRESUNTO E QUEIJO kg

CANADENSE kg

PAULISTA kg

PARIS kg

44,90

44,90

44,90

44,90

44,90

44,90

44,90

Baguete com gergelim, mussarela, salame, maionese e alface.

Baguete com gergelim, mussarela, peito de peru,
salame, alface e maionese.

Baguete com gergelim, patê de frango e alface.

Baguete com gergelim, mussarela, presunto, tomate,
maionese e alface.

Baguete com gergelim, mussarela, lombo , patê de
tomate seco e alface.

Baguete com gergelim, provolone, peito de peru,
tomate, maionese e alface.

Baguete com gergelim, maionese, queijo prato, peito
de peru, queijo minas frescal, cenoura e alface.

CALABRESA

LOMBO

FRANCESA

LOMBO e CALABRESA

PORTUGUESA

MUSSARELA

BAURU

4 QUEIJO

FRANGO

MARGUERITA

PROVOLONE

PEPERONE

35,90

36,90

34,90

34,90

34,90

34,90

34,90

35,90

34,90

34,90

35,90

42,90

Mussarela, calabresa, cebola, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, lombo, requeijão, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, calabresa, requeijão, cebola, bacon, azeitona
e molho de tomate.

Mussarela, calabresa, lombo, requeijão, azeitona e
molho de tomate.

Mussarela, milho, presunto, ervilha, ovo, pimentão,
tomate, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, tomate, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, presunto, bacon, tomate, cebola, azeitona
e molho tomate.

Mussarela, gorgonzola, provolone, requeijão e molho
de tomate.

Mussarela, frango, requeijão, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, manjericão, tomate, azeitona preta e molho
de tomate.

Mussarela, provolone, azeitona e molho de tomate.

Mussarela, peperonni, cebola, azeitona e molho de tomate.



SANDUICHES

PARIS kg

MAX kg

PRESUNTO E QUEIJO kg

ELEGANCE kg

SALAME kg

LIGHT kg

MINI BAGUETE SALAME kg

45,90

45,90

45,90

45,90

45,90

45,90

44,90

Pão de forma, peito de peru, queijo prato e minas,
cenoura e alface.

Pão de forma, maionese, queijo mussarela, peito de peru,
salame e alface.

Pão de forma, mussarela, presunto, tomate, maionese e alface.

Pão de forma, patê peito de frango, maionese, cenoura,
cheiro verde e alface.

Pão de forma, mussarela, salame, maionese e alface.

Pão de forma, patê de peito de peru e alface.

Baquete com gergelim, mussarela, salame, maionese e alface.

Lanches especiais

LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO kg

LANCHE BEIRUTE PRESUNTO kg

LANCHE CIABATA SALAME kg

LANCHE CIABATA PRESUNTO E QUEIJO kg

LANCHE CIABATA PEITO PERU kg

LANCHE CIABATA TOM.SECO/RÚCULA kg

LANCHE DE MIGNON kg

LANCHE DE CHURRASCO kg

LANCHE SIRIO kg

LANCHE DE FRANGO kg

44,90

44,90

44,90

44,90

44,90

44,90

52,90

52,90

38,90

42,90

Baguete com gergelim, mussarela, presunto, tomate,
maionese e alface.

Pão sírio, presunto, mussarela, tomate, maionese e alface.

Pão, mussarela, salame, maionese e alface.

Pão, mussarela, presunto, maionese e alface.

Pão ciabata, peito de peru, mussarela, maionese e alface.

Pão ciabata, queijo prato, tomate seco, maionese e rúcula.

Pão ciabata, filé mignon, requeijão cremoso e queijo prato.

Pão francês, carne noix, maionese, tomate, cebola e mussarela.

Pão sírio, mussarela, presunto, tomate, alface, maionese
e cenoura.

Baguete com gergilim, filé de peito de frango, mussarela,
cebola, alho e chimichurri.



29,90

29,90

CANJICA kg

ARROZ DOCE kg

Leite, água, leite condensado, creme de leite, canjica,
açúcar, coco ralado, amendoim, cravo da india e canela.

Leite, leite condensado, água, creme de leite, arroz,
canela em pó e baunilha.

46,90

48,90

48,90

46,90

48,90

TORTA DE FRANGO COM CATUPIRY kg

TORTA DE PALMITO kg

TORTA ITALIANISSIMA kg

TORTA DE 4 QUEIJOS kg

TORTA DE BRÓCOLIS COM CATUPIRY kg

Frango, catupiry, ovo, salsão, tomate, cenoura, milho,
ervilha, alho, folhas de louro e ervas.

Palmito, requeijão, molho de tomate, milho, orégano,
folhas de louro e sal.

Creme de leite , queijo mussarela , presunto , orégano e sal

Queijo gorgonzola, mussarela, provolone e requeijão.

Requeijão cremoso, brócolis, mussarela, margarina,
alho, folhas de louro e cebolinha.

50,90MINI SALGADO FRITO kg

•Bolinha de Queijo  •Bolinho de Carne  •Coxinha de Frango
com Requeijão  •Coxinha de Frango  •Kibe de Carne

• Kibe com Coalhada  •Risolis de Pizza

53,90

42,90

42,90

44,90

44,90

44,90

44,90

44,90

49,90

PATÊ DE DAMASCO kg

PATÊ DE GRÃO DE BICO kg

PATÊ DE BERINJELA kg

PATÊ DE ALHO kg

PATÊ DE BACON kg

PATÊ DE AZEITONA PRETA kg

PATÊ DE TOMATE SECO kg

PATÊ DE AZEITONA VERDE kg

ANTEPASTO DE BERINJELA kg

Cream cheese, requeijão cremoso e damasco.

Grão de bico, tahine, maionese, limão, alho e sal.

Berinjela, tahine, sal, limão e alho.

Leite, alho, óleo, sal e cebolinha.

Maionese, bacon e azeitona.

Azeitona preta e maionese.

Maionese e tomate seco.

Azeitona e maionese.

Berinjela, pimentão, cebola, uva passa, azeitona verde,
vinagre, orégano e sal.

TORTA DE CALABRESA kg

TORTA DE PEITO DE PERU kg

TORTA DE ABOBRINHA kg

TORTA DE CARNE MADALENA kg

TORTA DE CAMARÃO kg

Requeijão, calabresa e mussarela.

Peito de peru, creme de leite, sal e orégano.

Abobrinha, queijo mussarela, alho, orégano e sal.

Carne moida, requeijão cremoso, tomate, cebola,
orégano, alho, folhas de louro e cebolinha.

Camarão, ervilha, palmito, alho, sal, azeitona, cebola e tomate.

48,90

48,90

46,90

48,90

55,90


