
 

Cafés 
Café Espresso -R$4,90 
Macchiato - R$5,50 
Café Duplo - R$9,50 
Café com Leite -R$6,50 
Cappuccino -R$7,60 
Cappuccino belga - R$10,90 
(70% cacau ou ao leite) 

Chocolates 
Chocolate quente - R$6,50 
Chocolate belga - R$10,90 
(70% cacau ou ao leite) 

Chocolate gelado - R$10,90 
Taça Brigadeiro - R$14,90 
(Taça de chocolate quente com borda de 
brigadeiro) 

Chás 
Chá quente  - R$6,50 
Chá gelado - R$11,90 
(infusão feita na hora) 

Outras bebidas: 
Água Aromatizada - R$4,50 
(lichia; maçã verde; pera) 

Refrigerantes - R$5,60 
Água com gás - R$5,90 
Água sem gás - R$5,90 
Chá Gelado (Leão) -R$6,50 
Feel Good -R$5,90 
Água de Coco - R$5,80 
Chá gelado RIO - R$5,90 
Suco (nectar) - R$5,50 
Suco “natural one”- R$6,10 
Soda Italiana - R$8,90 
(consulte sabores disponíveis) 

Milkshake - R$14,90 
(escolha seu sorvete favorito!) 

Licor (dose) - R$12,00 

Embalagens para viagem: acréscimo de R$1,50 por embalagem grande/ R$1,00 pequena

Experimente nosso Café Gelado 
(Sabores: caramelo, macadâmia e natural) 

               R$12,90



Bolos de Vitrine 
Bolos por kilo - R$95,00/kilo 
(consulte sabores disponíveis) 

“A” Cheesecake 
Cheesecake (fatia) - R$12,90 
(coberturas: ganache de chocolate, 
doce de leite ou frutas vermelhas) 

Torta Brownie - R$12,90 
(fatia) Torta mousse de chocolate meio 
amargo com pedaços de brownie 
caseiro 

Bolos da vovó 
Fatia - R$6,90 
(consulte sabores disponíveis) 

Gostosuras: 
Cupcake simples - R$8,90 
Brigadeiro - R$3,50 
Bem casado - R$4,90 
Cake pop - R$6,90 
Pão de Mel - R$8,90 
 

Salgados: 

Panini- R$9,90 
(pão de queijo recheado e prensado; 
servido com azeite e orégano) 

Quiche (fatia)- R$10,90 
(consulte sabores do dia) 

Torta (fatia) - R$12,90 
(consulte sabores do dia) 

Pão de queijo - R$4,50 
(Assado na hora - 25 minutos) 

Mini pão de queijo - R$6,20 
(Assado na hora - 15 minutos - porção 
com 5 unidades) 

Pão na chapa - R$5,90 
(com manteiga de ervas aromáticas) 

Tapioca - R$11,90 
(frango com queijo; queijo e presunto; 
carne e tomate; carne com queijo; 
peito de peru e ricota)* 

*adicional de ingredientes: R$0.50 por 
ingrediente

Embalagens para viagem: acréscimo de R$1,50 por embalagem grande/ R$1,00 pequena

Quer almoçar ou levar algo para o jantar?  
Temos sanduíches deliciosos e saladas incríveis para você! 


