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NO PÃO
Tipos de pães: baguete, pão da casa ou 2 unidades de centeio levinho.
Pão com manteiga La Sereníssima      R$ 3,00

Pão com requeijão ou creme cheese      R$ 4,00

Pão com doce de leite ou nutela      R$ 4,80

SANDUÍCHES
Tipos de pães: baguete, pão da casa ou 2 unidades de centeio levinho.
Queijo quente         R$ 7,00

Presunto Ceratti e queijo (misto)       R$ 7,80

Peito de peru         R$ 8,00

Peito de peru e queijo        R$ 8,80

Mortadela Ceratti         R$ 7,00

Mortadela Ceratti e queijo       R$ 7,80

Salame italiano         R$ 9,50

CAFÉS
Espresso pequeno        R$ 4,00

Espresso grande (duplo)       R$ 6,00

Espresso com leite        R$ 5,00

Café passado pequeno       R$ 3,50

Café passado grande       R$ 4,50

Capuccino pequeno       R$ 4,50

Capuccino grande        R$ 6,50

Chocolate quente        R$ 6,00

Chocolate gelado        R$ 6,00

Chá diversos        R$ 5,00

Água          R$ 6,00

Refrigerantes Pocket 200 ml      R$ 6,00

Suco laranja natural       R$ 6,00

Suco Del Valle Fruit       R$ 7,00

Suco Del Valle lata       R$ 7,00

Mate Leão       R$ 7,00

OVOS 
Mexidos         R$ 8,90

Mexidos com queijo e bacon       R$ 9,80

Estalados         R$ 8,00

Estalados com fatia de bacon       R$ 9,00

CAFÉ DA MANHÃ / BRUNCH

Café ou café com leite, suco de laranja, 

ovos mexidos, fatia de bacon, iogurte 

com granola e salada de frutas, 

pão, manteiga e creme cheese  R$15,90

Café / Brunch 1:

Café ou café com leite, suco de laranja, 

panquecas americanas com geléia de frutas 

vermelhas ou calda de chocolate, torrada 

italiana gratinada com queijo, iogurte 

com granola e salada de frutas     R$15,90

Café / Brunch 2:

Café ou café com leite, suco de laranja, 

fatia de pão de centeio com castanhas, 

manteiga, geleia de frutas vermelhas e 

creme cheese, bolo de cenoura,  iogurte 

com granola e salada de frutas   R$15,90

Café / Brunch 3:



SALGADOS

Presunto Ceratti e mozarela    

Refogado de calabresa e cebola    

Três queijos (mozarela, parmesão e gorgonzola)  

Ratatouille (abobrinha, berinjela, cebola e 

pimentão)      

Fogazza                                         R$ 6,00

Pão de Queijo                                 R$ 1,40

Ratatoullie (abobrinha, berinjela, cebola e 

pimentão)     
Carne seca e cebola      

Moqueca de camarão      

Três queijos 

Frango com shitake 

Empadas                                        R$ 5,00

Mini frios, cheiro verde e cebola roxa

Tradicional sem recheio

Pão de Batata                                R$ 6,00

Azeitona e alecrim      

Presunto e queijo

Focaccia                                        R$ 6,00

Presunto, queijo e cebolinha ralada

Calabresa, catupiry e cebola ralada

Ratatouille com catupiry (abobrinha, 

berinjela, cebola e pimentão)

Tomate seco com mozarela de búfala fresca

Ciabata Recheada                          R$ 7,00

Suprema: molho tomate, mozarela, toscana defumada, ovo cozido, 

ervilhas frescas, cebola, orégano e azeitona   R$ 7,00

Pepperone: molho tomate, mozarela, pepperone Ceratti, orégano e 

azeitona   R$ 7,00

Marguerita: molho de tomate, tomate fresco, 

mozarela de búfala, manjericão, orégano e azeitona   R$ 7,00

PIZZA HIT                   (em pedaços)

PIZZA HIT                  

SANDUÍCHES ESPECIAIS
Baguete, mozarela búfala fresca, tomate e molho especial R$ 10,00

Baguete, presunto cru espanhol, tomate, queijo emental e molho especial R$ 12,00

Baguete, salsichão alemão, queijo emental e mostarda escura R$ 12,00

Baguete, pastrami ou lombo defumado, muss. de búfala fresca, tomate e molho especial R$ 12,00

BOLOS
Cuca alemã com frutas vermelhas      R$ 6,00

Cuca alemã com maçã         R$ 6,00

BOLOS DO DIA
Cenoura com ganache de chocolate      R$ 5,00

Cenoura pura         R$ 5,00

Laranja com coberturas diversas      R$ 5,00

Chocolate         R$ 5,00

Brigadeiro         R$ 5,00

Milho verde         R$ 5,00

Coco fresco         R$ 5,00

DOCES
Donnuts: doce de leite, frutas vermelhas, 

creme pâtisserie ou chocolate  R$ 8,00

Sonhos: doce de leite ou pâtisserie      R$ 6,00

Bomba: doce de leite, nutela ou 

pâtisserie     R$ 6,00

Mini carolinas: limão, doce de leite ou 

chocolate    R$ 4,00

* Outros doces verificar no balcão ou com garçom
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