MAGGCAFÉ COPAN
Bem-vindo ao MaggCafé! Aqui você percebe que o seu dia até agora pode ter sido bom,
mas depois de um café fica perfeito. Confira as delícias do nosso menu e adicione mais um
momento gostoso à sua vida.

CAFÉS ESPRESSOS

CAFÉS ESPECIAIS

Quentinhos e saborosos.

Peça um café tão especial quanto você!

Espresso......................................................R$ 5

Café Coado...................................................R$ 8,9

Espresso com leite......................................R$ 5,5
Média .......R$7,5| Grande.....R$ 9,5

Descafeinado de cápsula ..........................R$5,5

Blend especial Flor de Café passado no coador Hario

Café Copan...................................................R$ 16,5
Espresso, leite vaporizado, gianduia e borda de Nutella

c/ Leite Pequeno .......R$ 6,5|Média.....R$ 7,9

Café Magg Turismo......................................R$ 7

Espresso com Chantilly...............................R$ 9,5

Espresso, calda de chocolate e leite condensado

Espresso Duplo............................................R$8 ,5

Café BomBom................................................R$ 7

Espresso Duplo c/ Chantilly.........................R$ 13
Capuccino...................................................R$ 10
Pequeno .....R$ 7,5

Espresso e leite condensado

Café Putz.......................................................R$ 7
Espresso e calda de caramelo

Café Carioca...............................................R$ 5

Café Moccha...................................................R$ 12,5

Café Americano ........................................R$ 6, 5

Café Romano ................................................R$ 7

Macchiato ..................................................R$ 6

Café com tira de casca de limão na borda da xícara

Prensafrancesa (serve 3 xicarasde30ml).....................R$13,50

Café com Bayle’s...........................................R$ 18

CAFÉS GELADOS
Café também refresca!
Espresso com gelo.....................................R$ 6
Café Frappê ..............................................R$ 14
Café batido com cubos de gelo, calda de caramelo,
leite e chantilly.

Capuccino gelado......................................R$ 13
Espresso, calda de chocolate e leite.

Café com leite e xarope de avelã com
calda de chocolate ....................................R$ 12,5

com Chantilly e raspas de limão .....R$ 12

CHOCOLATES E CHÁS
Aqueça seu coração com um
chocolate ou um chazinho.
Chá da Casa termogênico Frio...................R$ 7,5
Hibisco, hortelã fresco, gengibre servido com uma rodela de
laranja

Chocolate quente.........................................R$ 7
Média .......R$ 8 | Grande.....R$ 10

Chocolate cremoso médio...........................R$13,5
Com conhaque.......R$ 18,5

Chás diversos .......................a partir de R$ 5
Sachet extra .......R$ 2

MAGGCAFÉ COPAN
BEBIDAS

CAFÉ DA MANHÃ

Outras bebidinhas além dos cafés.
Água natural..............................................R$ 4,5

O melhor jeito de começar o dia é
com um café da manhã delicioso!

Água com gás ............................................R$4,9

Queijo quente da casa.............................R$14,5

Refrigerantes ............................................R$ 6

Pão italiano com tomate picadinho e queijo uma delicia !

Refrigerantes mini.....................................R$ 5

Pão de queijo prensado ...........................R$ 9,5

Chá da casa ( Hibisco, hortelã fresco, gengibre
e laranja)Termogênico ............................ R$7,5

Sabores: Presunto com muçarela /pizza/ requeijão

Cervejas long neck....................................R$ 9,5

Pão com manteiga ou requeijão ................R$ 4,5
Omelete da casa .......................................R$ 15,5

Pão com ovo mexido ..................................R$ 8,5

Peito de peru, queijo, tomate, salsinha, azeitona e cebola

Quiche integral alho-poró,queijo com
manjericão ou cogumelo .........................R$ 8,9
Misto quente ...............................................R$ 12
Com presunto e queijo (pode ser no pão francês ou
no pão de forma integral)

SODAS ITALIANAS

VEGANOS

Elegantes e refrescantes.

Os alternativos deliciosos.

Soda italiana ..............................................R$9

Coxinha de jaca verde...............................R$ 8

Consulte sabores

Esfiha árabe...............................................R$ 8
Quibe de lentilha.........................................R$ 10
(Salgados integrais e Veganos consute no balcão)

DOCES CASEIROS

SUCOS

Para quem quer adoçar a vida.

Alguns dias pedem por um suquinho
de fruta natural.
Laranja ....................................................R$8

Brigadeiro .................................................R$ 3,9
Bolos recheados balcão .........a partir de R$ 8,5
Bolos sem cobertura..................................R$ 7
Brownie da casa........................................R$ 15
Com ganache quente

Cookies......................................................R$ 6,5
Baunilha ou Chocolate

Waffle com Nutella e Chantilly..................R$ 14
Bolos de pote ..........................a partir de R$8

Com gengibre...... +R$1

Laranja, cenoura e beterraba ...............R$ 9,5
Limão ........................................................R$8
Limonada Suíça ........................................R$ 9
Suco de limão batido com leite condensado

Abacaxi.....................................................R$ 8
Abacaxi com hortelã ................................R$ 8,5
Suco detox ................................................R$ 9,5
Abacaxi / Hortelã / Gengibre / Couve e Água de Coco

Consulte sabores disponíveis

Tire uma foto e registre seu momento
com agente nas redes sociais!
Utilize as hashtags #vemprocentro #maggcafe
e #edificiocopan e ajude a divulgar dicas sobre
o Centro de São Paulo!

