GUIA DELIVERY

Menu para Duas Pessoas
*foto meramen

Entradas
Bolinho de Bacalhau
Casquinha de Siri
Lula à Dorê

Saladas
Brisa - alface americana, atum light, azeitona verde, palmito e tomate cereja
Burrata - rúcula, tomate cereja, queijo burrata, molho pesto e pão com parmesão torrado
Caprese Especial - muçarela de búfala, palmito, rúcula e tomate seco
Completa - agrião, alface, batata, beterraba, cebola, cenoura, ervilha, ovo, palmito, presunto e t
Mista - agrião, alface, beterrraba, cebola, cenoura, ervilha e tomate
Montana - alface americana, aspargos, muçarela de búfala, parmesão em tiras, rúcula e tomate
Simples - alface, cebola e tomate
Verão - abacaxi, alface, palmito, queijo fresco, rúcula e tomate cereja

Massas
Capeletti ao Funghi Seco - cogumelo desidratado
Fettuccine Verde - ao molho três queijos com paillard de mignon
Fusilli - ao molho pomodoro com linguiça calabresa fresca
Gnocchi - molho ao sugo com carne assada
Gnocchi de Mandioquinha (recheado com muçarela de búfala) - acompanha carne assada
Gnocchi à Bolonhesa - carne moída e molho de tomate
Gnocchi ao Molho Napolitano - cubos de frango, tomate e manjericão
Gnocchi com Frango - molho ao sugo
Lasanha ao Forno - presunto, muçarela, molho de tomate e carne moída
Spaghetti ao Vôngole - molho napolitano
Spaghetti com Brócolis - brócolis ao alho e óleo e calabresa
Tagliatelle - ao molho pomodoro com carne assada

Feijoada
Todas as Quartas e Sábados: Tradicional Feijoada Vera Cruz

*foto meramente ilustrativa

Carnes
Escalope de Filé Mignon ao Molho Madeira - acompanha arroz branco
Filé Mignon à Carreteiro - acompanha arroz à carreteiro (cebola, carne seca, cebolinha e
manteiga) e batata frita
Filé Mignon à Cavalo - ovos fritos, batata frita e arroz branco.
Filé Mignon à Chateaubriand - batata cozida, molho de champignon e arroz branco
Filé Mignon à Cubana à Milanesa - acompanha banana, ervilha, ovos, palmito, batata frita e
arroz branco
Filé Mignon à Parmegiana - acompanha arroz branco
Filé Mignon à Suíça à Milanesa - molho branco, presunto e arroz branco
Filé Mignon Acebolado - cebola refogada e arroz branco
Filé Mignon com Legumes no Vapor - opções: ao alho e óleo ou na manteiga
Filé Mignon Grelhado - acompanha arroz branco e batata frita
Filé Mignon Recheado (muçarela e presunto) - acompanha palmito, batata frita e arroz à grega
Filé Mignon Simples - grelhado
Medalhão de Filé Mignon - bacon, molho de champignon, batata frita e arroz à grega
Medalhão de Filé Mignon ao Funghi Seco (cogumelo desidratado) - acompanha batata cozida e
risoto de funghi seco

Churrascos
Picanha à Brasileira - acompanha arroz branco, batata frita e farofa
Picanha à Carreteiro - acompanha arroz à carreteiro (cebola, carne seca, cebolinha e manteiga) e batata frita

*foto meramente ilustrativa

Aves
Filé de Frango à Parmegiana - acompanha arroz
branco
Filé de Frango Simples
Frango à Passarinho - ao alho e óleo
Frango à Passarinho - com polenta
Frango Grelhado Desossado
Galeto Grelhado - arroz branco, polenta frita e
queijo coalho
Galeto Grelhado à Brasileira - farofa, batata frita
e arroz branco
Peito de Frango à Cubana - banana, ervilha, ovo,
palmito, batata frita e arroz branco
Peito de Frango ao Creme de Alho Poró acompanha risoto de alho poró e batata corada
Peito de Frango ao Curry - acompanha risoto ao
curry (com maçã e uva passa) e batata cozida
Peito de Frango Grelhado - acompanha legumes
no vapor e arroz branco
Peito de Frango Grelhado à Brasília- acompanha
arroz à grega, creme de milho e batata noisette
Peito de Frango Grelhado à Grega - acompanha
arroz à grega e batata frita
Peito de Frango Recheado (brócolis, cenoura e
queijo) - acompanha risoto de palmito, batata
noisette e molho de manga

Peixes e Frutos do Mar
Bacalhau à Portuguesa - bacalhau cozido, alho,
batata cozida, brócolis e ovos
Bacalhau ao Forno - batata, cebola, pimentão,
tomate e arroz branco
Bacalhau Grelhado à Moda da Casa - batata
portuguesa, brócolis, cebola e arroz à grega
Filé de Abadejo à Belle Meunière - molho de
alcaparras, camarão, aspargos, batata sauté e
arroz branco
Filé de Abadejo à Caiçara - frutos do mar, arroz à
grega e batata frita
Filé de Abadejo ao Molho de Camarão - acompanha
arroz branco
Linguado à Belle Meunière - molho de alcaparras,
camarão, batata sauté e arroz branco
Lula Grelhada ao Alho e Óleo - acompanha arroz
branco e batata sauté
Pintado na Brasa - acompanha arroz à grega e
batata frita
Polvo à Provençal - molho de tomate, vinho tinto,
azeitonas, batata cozida e arroz branco
Salmão Assado - acompanha risoto de brócolis e
batata corada
Salmão Grelhado ao Creme de Alho Poró acompanha risoto de alho poró e batata corada
Salmão Grelhado com Crosta de Castanha ao
Molho de Laranja - acompanha purê trufado

*foto meramente ilustrativa
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Risotos
Camarão - camarão miúdo, cebola, ervilha, salsinha, molho napolitano e queijo ralado
Frutos do Mar - camarão miúdo, lula, marisco, polvo e vôngole ao molho napolitano
Polvo - cebola, ervilha, salsinha, molho napolitano e queijo ralado
* Tradicionalmente nossos risotos são feitos com arroz comum. Caso queira com arroz arbóreo,
solicitar ao atendente!

*foto meramente ilustrativa

Menu Individual

*foto meramente ilustrativa

Sopas e Cremes
Caldo Verde
Canja
Capeletti in Brodo

Creme de Aspargos
Creme de Palmito
Creme de Quatro Queijos

Sopa de Legumes

Saladas
Brisa - alface americana, atum light, azeitona verde, palmito
e tomate cereja
Caprese Especial - muçarela de búfala, palmito, rúcula e
tomate seco
Caesar queijo ralado e molho especial
Completa - agrião, alface, batata, beterraba, cebola,
cenoura, ervilha, ovo, palmito, presunto e tomate
Mista - agrião, alface, beterraba, cebola, cenoura, ervilha e
tomate
Montana - alface americana, aspargos, muçarela de búfala,
parmesão em tiras, rúcula e tomate cereja
Simples - alface, cebola e tomate
Verão - abacaxi, alface, palmito, queijo fresco, rúcula e
tomate cereja
*foto meramente ilustrativa

Massas

*foto meramente ilustrativa

Capeletti à Bolonhesa
Fettuccine - ao molho pomodoro com camarão
Fettuccine Verde - ao molho de três queijos com paillard
de mignon
Fusilli - ao molho pomodoro com linguiça calabresa fresca
Gnocchi - molho ao sugo com carne assada
Gnocchi de Mandioquinha (recheado com muçarela de
búfala) - acompanha carne assada
Lasanha à Bolonhesa
manteiga, salsinha, brócolis, cenoura e molho de queijo
Spaghetti - ao alho e óleo, brócolis e carne assada
Spaghetti - ao vôngole
presunto, ervilha e molho branco
Tagliatelle - ao molho pomodoro com carne assada

Carnes
Carne Assada ao Molho Madeira - acompanha arroz branco e purê
Contra Filé - acompanha arroz branco, feijão e salada de alface, cebola, ervilha e tomate
Contra Filé Acebolado - acompanha purê de batata e arroz branco
Espeto de Filé Mignon à Brasileira - acompanha arroz, batata frita e farofa
Filé Mignon a Cavalo à Paulista - acompanha arroz, ovo frito e batata frita
Filé Mignon à Cubana à Milanesa - acompanha banana, ervilha, ovo, palmito, batata frita
e arroz branco
Filé Mignon à Parmegiana - acompanha arroz branco
Filé Mignon ao Funghi Seco - acompanha risoto ao funghi seco e batata cozida
Filé Mignon ao Molho de Champignon - acompanha purê de batata e arroz branco
Filé Mignon ao Molho Mostarda à Paulista - acompanha arroz branco e batata frita
Medalhão na Brasa à Grega ao Molho de Champignon - acompanha arroz à grega e batata
frita
Pernil à Brasileira ao Molho de Tomate - acompanha arroz branco, batata frita e farofa
Picanha à Brasileira - acompanha arroz, batata frita e farofa
Picanha à Carreteiro - acompanha arroz à carreteiro (cebola, carne seca, cebolinha e
manteiga) e batata frita

Risotos
Camarão - camarão miúdo, cebola, ervilha, salsinha, molho napolitano e queijo ralado
Polvo - cebola, ervilha, salsinha, molho napolitano e queijo ralado
* Tradicionalmente nossos risotos são feitos com arroz comum. Caso queira com arroz arbóreo,

solicitar ao atendente!

Aves
Espeto de Frango à Grega - acompanha arroz à grega e batata frita
Filé de Frango à Milanesa à Grega - acompanha arroz à grega e batata frita
Filé de Frango à Parmegiana - acompanha arroz branco
Filé de Frango ao Creme de Milho - acompanha arroz branco e batata frita
Filé de Frango Grelhado - acompanha arroz branco, feijão e salada de alface, cebola,
ervilha e tomate
Filé de Frango Grelhado - acompanha legumes no vapor e arroz branco
Galeto Grelhado - acompanha arroz branco, polenta frita e queijo coalho
Galeto à Brasileira - acompanha arroz, batata frita e farofa
Peito de Frango ao Creme de Alho Poró- acompanha risoto de alho poró e batata corada
Peito de Frango ao Curry - acompanha risoto ao curry (com maçã e uva passa) e batata
cozida
Peito de Frango Recheado (brócolis, cenoura e queijo) - acompanha risoto de palmito,
batata noisette e molho de manga
- acompanha arroz branco e batata palha

Experimente o
nosso delicioso
Filé Mignon à
Parmegiana
*foto meramente ilustrativa

Peixes
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Filé de Pescada à Dorê à Grega - acompanha arroz à grega e batata frita
Filé de Pescada ao Molho de Camarão - acompanha arroz branco
Linguado à Belle Meunière - molho de alcaparras, camarão, batata sauté e arroz branco
Salmão Assado - acompanha legumes na manteiga e arroz branco
Salmão Assado - acompanha risoto de brócolis e batata corada
Salmão Grelhado ao Creme de Alho Poró - acompanha risoto de alho poró e batata corada
Salmão Grelhado com Crosta de Castanha ao Molho de Laranja - acompanha purê trufado

Restaurante e Pizzaria

*foto meramente ilustrativa

Rotisserie
Acompanhamentos (Porções)

Saladas

Arroz Biro Biro
Arroz Branco
Arroz Carreteiro
Farofa
Molho de Cebola
Vinagrete

Escabeche de Berinjela
Maionese de Atum
Maionese de Camarão
Maionese de Frango
Maionese de Legumes
Salpicão de Frango

Aves (Kg)

Carnes

Coxa e Sobrecoxa de Frango
Galeto Desossado

Baby Beef
Carne Assada
Coração
Costelinha Bovina Desossada
Costelinha Suína
Fraldinha
Leitão Desossado
Linguiça
Maminha
Pernil

Frango Assado (unid) - somente aos
sábados, domingos e feriados

Peixe (Kg)
Salmão Assado

(Kg)

(Kg)
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Buffet Vera Cruz (kg)
Além do Serviço À La Carte, temos
em nosso Restaurante a opção do
(Diariamente no Almoço)!

*foto meramente ilustrativa

Pizzas

ELEITA A MELHOR PIZZA DE BALCÃO

Abobrinha - abobrinha, muçarela e catupiry
Alcachofra - alcachofra, aliche, manjericão e catupiry
Aliche - aliche importado e orégano
Atum - atum, cebola e orégano
Bacalhau - bacalhau, salsinha e cebola
Baiana - calabresa moída, cebola e salsinha
Berinjela - berinjela, cebola e salsinha cobertas com muçarela
Borghese - frango, bacon, champignon e catupiry
Brócolis - brócolis ao alho e óleo com muçarela
Caipira - frango, milho e catupiry
Calabresa - calabresa com cebolas em rodelas
Camarão Grande - temperado com alho, cebola, salsinha e orégano
Camarão Miúdo - temperado com alho, cebola, salsinha e orégano
Caprese - queijo burrata, tomate cereja e manjericão ao molho pesto
Castelões - muçarela coberta com calabresa assada, salpicada com salsinha e cebola
Catupiry - catupiry gratinado
Di Capri - muçarela de búfala, tomate seco e orégano
Di Parma - presunto parma, muçarela de búfala e tomate
Escarola - escarola, aliche e cebola cobertas com muçarela
Escarola Light - escarola e cebola cobertas com queijo fresco
Frango com Catupiry - frango com catupiry e salsinha
Lombo - lombo e cebola

*foto meramente ilustrativa

Margherita - muçarela, manjericão e tomate em rodelas
Margherita II - muçarela, tomate, manjericão e aliche
Milho Verde - milho, catupiry e salsinha
Moda da Casa - presunto, atum, aliche, ervilha, ovos, calabresa e palmito
Muçarela - molho de tomate e muçarela
Muçarela com Alho - muçarela, alho frito e salsinha
Muçarela de Búfala - molho de tomate e muçarela de búfala
Napolitana - parmesão e tomate em rodelas
Palmito - palmito, cebola e salsinha cobertos com muçarela
Pepperoni - muçarela coberta com pepperoni
Polvo - polvo ao alho e óleo
Portuguesa - presunto, ovo, cebola e salsinha cobertos com muçarela
Prima Donna - frango temperado gratinado com requeijão cremoso
Quattro Formaggi - provolone, catupiry, muçarela e gorgonzola
Romana - muçarela, atum, aliche e calabresa
Rúcula - rúcula, muçarela de búfala e tomate seco
Siciliana - bacon, champignon, cebola e muçarela
Toscana - calabresa moída, cebola e salsinha cobertas com muçarela
Vera Peru - peito de peru, catupiry e salsinha

Pizzas Doces
Banana - banana, mel, canela em pó e açúcar cristal
Chocolate - chocolate ao leite, chocolate branco e morango

*foto meramente ilustrativa

Bolos Confeitados
Abacaxi: Pão de ló branco, creme baunilha, polpa de abacaxi e coco ralado
Abacaxi com Coco: Pão de ló branco, cocada mole, doce de abacaxi e marshmallow
Alpino: Pão de ló de chocolate, bombom alpino, suspiro, creme bombom e chantilly
Ameixa com Coco: Pão de ló branco, creme baunilha, cocada mole e ameixa em calda
Brigadeiro: Pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro, cobertura de brigadeiro e
chocolate granulado
Carioca: Pão de ló de chocolate, pão de ló branco, mousse de chocolate branco, mousse
de chocolate ao leite e raspas de chocolate
Ferrero Rocher: Pão de ló de chocolate, creme ferrero rocher e ganache de chocolate
Floresta Branca de Cereja: Pão de ló branco, chantilly, cerejas ao marrasquino e raspas de
chocolate branco
Floresta Mista de Cereja: Pão de ló branco, pão de ló de chocolate, chantilly, cerejas ao
marrasquino, raspas de chocolate branco e chocolate ao leite
Floresta Mista de Morango: Pão de ló branco, pão de ló de chocolate, chantilly, morangos,
raspas de chocolate branco e chocolate ao leite
Floresta Negra de Cereja: Pão de ló de chocolate, chantilly de chocolate, cerejas ao
marrasquino e raspas de chocolate ao leite
Floresta Negra de Morango: Pão de ló de chocolate, chantilly de chocolate, morangos e
raspas de chocolate ao leite
Morango: Pão de ló branco, mousse de chocolate branco e morangos
Morango com Chantilly: Pão de ló branco, chantilly e morangos
Leite Ninho com Nutella: Pão de ló branco, leite ninho, chantilly, creme de leite, leite
condensado concentrado e nutella (coberto com chantilly e leite ninho polvilhado)

Naked: Pão de ló branco, creme de confeiteiro e frutas
vermelhas
Nozes: Pão de ló branco, creme bombom, nozes,
chantilly, ganache de chocolate ao leite e ganache de
chocolate branco
Prestígio: Pão de ló de chocolate, recheio de prestígio,
chantilly de chocolate, ganache de chocolate ao leite
e chocolate prestígio
Sonho de Valsa: Pão de ló de chocolate, mousse de
chocolate branco, bombom sonho de valsa, mousse
de chocolate ao leite e chantilly de chocolate

*foto meramente ilustrativa
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Doces Diet (zero açúcar)
Bomba de Chocolate
Cheesecake de Framboesa
Cheesecake de Morango
Gelado de Abacaxi
Manjar
Mousse de Chocolate
Mousse de Maracujá

Pudim de Leite
Torta de Chocolate
Torta de Morango
Torta Tricolor (mousse de chocolate branco,
mousse de chocolate ao leite e mousse de
chocolate meio amargo)

Bolos Confeitados Diet (zero açúcar)
Abacaxi: Pão de ló branco, creme de confeiteiro, abacaxi e chantilly
Ameixa com Coco: Pão de ló branco, creme de confeiteiro, geleia de ameixa, cocada
mole e chantilly
Floresta Negra de Morango: Pão de ló de chocolate, chantilly, morangos e raspas de
chocolate
Morango: Pão de ló branco, creme de confeiteiro, morangos e chantilly
Mousse de Chocolate: Pão de ló de chocolate, mousse de chocolate, morangos e raspas
de chocolate
Prestígio: Pão de ló de chocolate, cocada mole, mousse de chocolate e raspas de
chocolate
Tentação de Morango: Pão de ló branco, mousse de chocolate, morangos, chantilly
e calda de chocolate
Obs.: Receitas preparadas com adoçante Tal e Qual, leite em pó desnatado, chocolate
diet, cacau em pó, leite condensado caseiro e gelatina dietética
Geleias e caldas caseiras adoçadas com Frutose.

*foto meramente ilustrativa

Bolos Tradicionais
Bombocado
Caçarola
Caipira
Cenoura
Cenoura com Chocolate
Chocolate
Fazenda

Formigueiro
Frapê
Fubá
Inglês
Laranja Caseiro
Maçã com Passas e Canela
Mandioca

Milho na Palha
Pamonha
Português
Queijadinha de Milho
Rei
Tangerina

Bolos Variados
Abacaxi com Coco
Amsterdã
Bem Casado
Brigadeiro
Brownie
Caipira Cremoso
Cuca de Banana com Goiaba
Fubá com Coco
Indiano
Prestígio
Real de Nozes
Ricota
Satin Banana
Satin Limão
Tapioca
Trufado de Cenoura
Supremo de Nozes

Mini Mousses
Brigadeiro
Chocolate
Creme Bombom
Limão
Maracujá
Sonho de Valsa

Mini Tortas
Limão
Morango
Maracujá

Pavês
Abacaxi
Chocolate
Morango
Pistache com Chocolate
Sonho de Valsa

*foto meramente ilustrativa

Pâtisserie

Brioches: Coco Creme Fondant
Carolinas: Chocolate Doce de Leite
Folhados Salgados: Aliche Gergilim Queijo Tomate Seco
Luas de Mel: Doce de Leite Maracujá
Mini Bombas: Baunilha Chocolate
Mini Sonhos: Creme
Petiti Fours: Doces (Variados)

Rocamboles
Brigadeiro
Chocolate
Chocolate com Pistache
Doce de Leite
Goiabada
Limão
Prestígio
Sonho de Valsa

Trufas
Avelã
Maracujá
Morango
Nozes
Pistache
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Doces Tradicionais
Beijinho
Bicho de Pé
Brigadeiro
Brigadeiro Colorido
Brigadeiro Crocante
Brigadeiro de Leite Ninho
Brigadeiro de Leite Ninho com Nutella

Cajuzinho
Camafeu de Nozes
Camafeu de Nozes com Chocolate
Dois Amores
Olho de Sogra
Prestígio

Doces e Tortas
Cheesecake
Folhado de Morango
Limão
Maçã
Manjar
Maracujá
Merengue

Mista de Frutas
Morango
Mousse de Chocolate
Pudim
Quindim
Rigo
Tiramissu

*foto meramente ilustrativa

Sanduíches de Metro
Opções de Pães: Baguete, Ciabatta, Gergelim e Parmesão. Valor Sob Consulta.
A/1
B/2
C/3
D/4
E/5
F/6
G/7
H/8
I/9
J/10
K/11
L/12
M/13
N/14
O/15
P/16
Q/17
R/18
S/19
T/20
U/21
V/22
W/23

Peito de Peru -queijo prato, molho rosé, alface e tomate
Presunto - queijo prato, requeijão, alface e tomate
Carpaccio - muçarela de búfala, rúcula, parmesão e molho mostarda com alcaparras
Lombo Canadense - queijo prato, patê de cebola, alface e tomate
Blanquet de Peru - queijo fresco, requeijão, alface e tomate
Carne Assada - molho rosé, alface e tomate
Salame - provolone, molho mostarda, alface e tomate
Provolone - milho verde com catupiry e alface
Copa - queijo estepe, requeijão, alface e tomate
Copa - queijo prato, patê de azeitona, alface e tomate
Presunto - queijo prato, patê de azeitona, requeijão, batata palha, alface e tomate
Atum Temperado - patê de azeitona, provolone, alface e tomate
Di Parma - presunto parma, muçarela de búfula, tomate seco, patê de azeitona e alface
Italianíssimo - salame milano, agrião e cheddar
Light - blanquet de peru, muçarela de búfala e iogurte natural
Mortadela Ceratti - queijo prato, requeijão, alface e tomate
Queijo Brie - presunto parma e rúcula
Especial - salpicão de frango, peito de peru e queijo prato
Peito de Peru - queijo fresco, rúcula e tomate
Fiesta - presunto e creme de quatro queijos fundido
Italiano - pão ciabatta, salame italiano, rúcula, tomate seco e patê de azeitona

Pães
Enroladinho de Salsicha
Bisnaga
Bisnaga com Açúcar
Broa de Milho
Ciabatta
Croissant de Presunto
Croissant de Queijo
Multigrãos
Pão de Azeitona
Pão de Batata com Calabresa
Pão de Batata com Catupiry
Pão de Hambúrguer
Pão de Hot Dog
Pão de Leite
Pão de Queijo
Pão Francês com Gergelim
Pão Francês com Parmesão
Pão Italiano
Pão Italiano com Calabresa e Muçarela
Pão Português (com calabresa)
Roseta de Alho

*foto meramente ilustrativa

Baguete Recheada
Peito de Peru, Muçarela e Tomate
Quatro Queijos
Escarola com Bacon
Frango com Catupiry
Presunto e Queijo
Calabresa

Cesta de Mini Pães
(VALOR DA CESTA NÃO INCLUSO)

Biscuit com Gergelim
Biscuit com Parmesão
Ciabatta
Pão Francês
Pão Francês com Gergelim
Pão Francês com Parmesão
Roseta de Alho

Tábua de Frios
QUEIJOS - estepe, gouda, gorgonzola, muçarela,
muçarela de búfala, provolone e queijo prato
FRIOS - blanquet de peru, copa, lombo canadense,
lombo condimentado, peito de peru, presunto,
presunto parma, salame hamburguês e salame
italiano
MISTA - estepe, gouda, muçarela, provolone, queijo
prato, blanquet de peru, copa, lombo canadense,
lombo condimentado, peito de peru, presunto,
presunto parma, salame hamburgês e salame
italiano

*foto meramente ilustrativa

Cesta de Café da Manhã
FRUTAS
1/2 mamão - 1 fatia de melão
Granola
FRIOS
2 fatias de queijo fresco - 2 fatias de queijo prato
2 fatias de peito de peru
2 fatias de presunto - 1 Polenguinho
MATINAIS
2 unidades de cada item:
Leite fermentado Yakult, suco de laranja
Achocolatado Toddynho e envelope de café solúvel
PÃES
4 unidades de cada item:
Mini pão francês, mini pão de queijo,
Mini croissant de queijo, mini croissant de presunto,
Mini bisnaga doce, mini sonho, mini carolina,
Mini lua de mel de doce de leite,
Mini lua de mel de maracujá,
6 unidades de petit four variados

ACOMPANHAMENTOS
1 xícara (chá) com pires
1 garrafa térmica de 200 ml com café
Sachê de geleia, sachê de manteiga, sachê de mel,
Sachê de cappuccino solúvel
1 Revista a escolher (Caras, Claudia, Veja ou Época)

*foto meramente ilustrativa

Mini Lanches
Blanquet de Peru - muçarela e
requeijão
Carne Louca
Peito de Peru - com queijo fresco e
requeijão
Presunto - com queijo fresco e
requeijão
Salame - com queijo prato e requeijão
Salame - com queijo provolone e
requeijão

Tortas Salgadas
Bacalhau
Camarão
Frango
Palmito

Salgados Fritos
Bolinha de Queijo
Bolinho de Bacalhau
Bolinho Vera Cruz (milho com catupiry)
Coxinha Cremosa
Coxinha de Frango
Croquete de Camarão
Croquete de Carne
Kibe
Mini Pastel de Carne
Mini Pastel de Queijo
Risoles (carne, palmito, queijo e queijo
com presunto)

*foto meramente ilustrativa

Salgados Assados
Empada de Frango com Catupiry
Empada de Palmito

Quiche de Alho Poró
Quiche de Frango
Quiche de Palmito

*foto meramente ilustrativa

*foto meramente ilustrativa

Beirutes
Filé de Frango - alface, bacon, ovo, presunto, queijo e tomate
Filé Mignon - alface, bacon, maionese, ovo, presunto, queijo e tomate
Light - alface, atum light, maionese light, queijo fresco e tomate
Misto - alface, presunto, queijo, tomate e orégano
Peito de Peru - alface, maionese, queijo fresco e tomate

Hambúrgueres
Hambúrger
Cheeseburger
Cheese Bacon
Cheese Calabresa

*foto meramente ilustrativa

Cheese Cheddar Salada
Cheese Completo
Cheese Egg
Cheese Salada

Sanduíches
Americano
Bauru
Carne Assada com Vinagrete
Cheese Filé Mignon Salada no Pão Ciabatta
(acompanha batata frita)
Cheese Frango
Cheese Frango Salada
Cheese Picanha Salada (acompanha batata
frita)
Churrasco de Contra Filé com Queijo
Churrasco de Contra Filé com Vinagrete
Churrasco de Filé Mignon com Queijo
Churrasco de Filé Mignon com Vinagrete
Misto Quente
Mortadela Ceratti
Peito de Peru
Peito de Peru com Queijo Prato
Pernil com Vinagrete
Queijo Fresco
Queijo Quente
Salame

Sanduíches Especiais
Atum - alface, tomate e maionese
Atum Light - alface, tomate e maionese light (pão de forma integral)
Muçarela de Búfala - rúcula e tomate seco
Peito de Peru - queijo fresco, alface e tomate (pão de forma integral)
Presunto Parma - queijo brie e rúcula
Presunto Parma e Queijo Gouda
Salame e Queijo Gouda

*foto meramente ilustrativa
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