ALMOÇOMAGG
Bem-vindo ao nosso Café Bistrô, é um prazer ter você aqui! Nossa proposta é servir pratos
que, além de deliciosos, são feitos de maneira artesanal e montados no momento do
pedido, assim você tem a melhor experiência e come sempre uma comida fresquinha.

AH... ESSAS OPÇÕES
MEDITERRÂNEAS... QUE DELÍCIA!

NOSSAS MASSAS
ARTESANAIS

Receitas que te levarão para o outro lado do mundo.

Massas gostosas como o aconchego do
abraço de alguém querido...
Nhoque

- Falafel assado, nossa receita vegana
- Quibe vegano
- Quibe assado da casa
Combinados com:

R$ 28

O queridinho da casa feito de maneira artesanal
desde a massa ao molho:
- Espinafre com queijo
- Mandioquinha

Caponata Assada

R$ 27,9

Salada assada de berinjela, pimentão amarelo
e vermelho, cebola, abobrinha, alho, salsinha,
passas, nozes com especiarias e vinagre balsâmico,
assados lentamente no forno

Fusili
Feito com massa de arroz sem glúten e sem ovos

Salada Mediterrânea

Molhos: Sugo, Branco, Pesto, Rosé (inclusos) ou

R$ 25,5

Alface americana, cebola, tomate, cenoura e beterraba
raladas, milho, azeitonas verdes, nozes e salsinha

*Bolonhesa com acréscimo de
Acompanham salada no copo com molho de mel,
mostarda, azeite e vinagre balsâmico

Salada Grega

R$ 24,5

Alface americana, pepino, azeitona preta,
tomate grape, cebola roxa e salsinha

PARA QUEM QUER
SE SENTIR LEVE

VEM TOMAR UM CALDO!

CALDOS

Opções suaves, mas apetitosas e nutritivas. Se joga!

Aqueça seu coração.
Omelete com salada
Caldo de mandioquinha

R$ 17,5

Caldo verde (contém linguiça picadinha)

R$ 17,5

Servidos com pão italiano crocante.

IMPERDÍVEIS!

R$ 25

Omelete c\ peito de peru, queijo, tomate, salsinha,
azeitonas e cebola. Salada da casa: Alface, tomate,
cenoura ralada e cebola roxa

Salada Ceasar

R$ 24,9

Frango grelhado, alface americana, milho, cenoura
ralada, tomate grape, croutons, parmesão ralado
com nosso delicioso molho feito com iogurte

Quiche integral
- Alho-poró
- Queijo com manjericão
- Cogumelo
Com salada da casa: Alface, tomate,
cenoura ralada e cebola roxa

R$ 24,5

CAFÉCOPAN
PRATICIDADE
COM SABOR DÁ SIM!

SOBREMESAS

Está com vontade de um sanduíche hoje? Esses são
fresquinhos e feitos na hora pra você!
Frango

R$ 17,5

Alface, cenoura, tomate, cebola, azeitona, nozes,
passas e maionese da casa*

Atum

Brownie com ganache de
chocolate quente

R$ 15

Waffle combinado com
Nutella e Chantilly

R$ 14

Bolos do dia confira com nossa equipe

R$ 18,5

Alface, cenoura, tomate, pepino, cebola, azeitona, e
maionese da casa*
*Se não quiser algum item, pode pedir que a gente tira para
você

Caponata

Além dessas delícias, conheça
também nossos famosos bolos.

R$17

Berinjela, pimentão amarelo e vermelho, cebola,
abobrinha,
alho, salsinha, passas, nozes e vinagre balsâmico com
especiarias, assados lentamente no forno
Escolha o pão de sua preferênca:
pode ser o pão integral de forma
levemente tostado ou o pão francês.

EXTRAS
Queijo Parmesão

R$ 4

Torrada da casa

R$ 3,5

UM SUQUINHO PARA ACOMPANHAR?

Molho Bolonhesa

R$4,5

SUCOS

Molho Sugo/Pesto/Branco

R$ 4

Frutas fazem bem de qualquer jeito, então
aproveite seu almoço para tomar um dos
nossos sucos deliciosos.

Molho salada
(Mel/Mostarda/Azeite/Vinagre balsâmico)

R$ 2,5

Detox

Molho Tahine

R$ 3,5

Pão Francês

R$ 1,5

R$ 9,5

Abacaxi, couve, gengibre, hortelã batido com
água de coco

Laranja com gengibre

R$ 9

Laranja, cenoura e beterraba

R$ 9,5

Limonada Suíça

R$ 9

Suco de limão batido com leite condensado

Abacaxi com hortelã

R$ 8,5

Limão

R$ 8

FUNCIONAMENTO DA COZINHA:
Segunda a sexta das 11h às 18:30h
Sábados das 11h às 15:30h

