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CROISSANTS

TRADICIONAL
Croissant au levain natural amanteigado, sem recheio.

NA CHAPA (com manteiga)
Croissant au levain natural amanteigado, dourado na chapa com manteiga sem sal.

MUSSARELA
Croissant au levain natural recheado com queijo mussarela.

PRESUNTO E QUEIJO
Croissant au levain natural recheado com queijo mussarela e presunto de peru.

QUEIJO COALHO
Croissant au levain natural recheado com queijo coalho.

QUEIJO FRESCO COM GELEIA
Croissant au levain natural recheado com queijo fresco e geléia artesanal (morango, damasco, goiaba ou/ pimenta).

BRIE & GELÉIA
Croissant au levain recheado com fa�as de queijo brie gra�nado com geléia de: (morango, pimenta, goiaba ou damasco).

CARNE DO SOL E QUEIJO COALHO
Croissant au levain recheado com carne de sol, molho bechamel e queijo coalho.

GRAVLAX DE SALMÃO
Croissant au levain recheado com gravlax de salmão curado com especiarias, queijo fresco, cebolinha e endro.

CROISSANTS DOCES

GANACHE DE CHOCOLATE
Croissant au levain natural recheado com ganache de chocolate e gotas de chocolate.

NUTELLA
Croissant au levain natural recheado com NUTELLA.

NINHO COM NUTELLA
Croissant au levain recheado com creme de ninho com nutella.
Finalizado com cacau, ninho polvilhado.

CREME DE AMÊNDOAS
Croissant au levain natural assado com creme de amêndoas, coberto com calda de brilho e amêndoas laminadas.

R$ 8,00

R$ 10,00

R$ 17,00

R$ 17,00

R$ 17,00

R$ 17,00

R$ 20,00

PARMA & BRIE
Croissant au levain recheado com fa�as de queijo brie gra�nado e presunto parma.

R$ 25,00

R$ 20,00

R$ 22,00

R$ 17,00

R$ 19,00

R$ 22,00

R$ 20,00

SALMÃO COM BRIE
Salmão curado com especiarias e queijo brie derre�do.

R$ 24,00
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SANDUÍCHES

BAGUETE NA CHAPA COM MANTEIGA
Tradicional baguete francesa gra�nada na chapa com manteiga.

SANDUÍCHE QUENTE
Queijo mussarela /ou Presunto e queijo.

CROQUE – MONSIEUR
Sanduíche misto no pão artesanal de leite, base de mostarda,gra�nado com molho bechamel e parmesão.

CROQUE MADAME
Sanduíche misto no pão artesanal de leite, base de mostarda,gra�nado com molho bechamel, parmesão e ovo poché.

CROQUE CARNE DO SOL
Sanduíche misto no pão artesanal de leite, carde do sol desfiada, gra�nado com molho bechamel, queijo coalho.

R$ 8,00

R$ 13,00

R$ 22,00

R$ 23,00

R$ 26,00

MINI'S CROISSANT RECHEADOS

CREME PÂTISSIERE

R$ 10,00

(CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE SABORES)

NUTELLA

DOCE DE LEITE

PISTACHE
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BRUSCHETTAS

BRUSCHETTA FLORENÇA
Pão au levain de mix de farinhas especiais.
Parmesão, tomate cereja, tomate ralado, azeite e pesto de manjericão.

PARIS
Pão au levain de mix de farinhas especiais.
Ovo poché, pesto de manjericão, embu�dos artesanais e base de tomate ralado.

PARMA
Pão au levain de mix de farinhas especiais.
Parma, parmesão, base de tomate ralado e redução de vinagre balsâmico.

LOMBO DEFUMADO COM CHUTNEY ABACAXI
Pão au levain de mix de farinhas especiais. Lombo artesanal defumado, base de tomate ralado, tomate cereja,
chutney de abacaxi e pimenta biquinho.

SALMÃO COM ABACATE
Pão au levain de mix de farinhas especiais.
Salmão curado com especiarias, lâminas de abacate temperado, base de tomate ralado e redução de vinagre balsâmico.

R$ 16,00

R$ 20,00

R$ 26,00

R$ 26,00

R$ 26,00



HOT PÂINE

HOT PARMEGIANO
Salsichão suíço no pão de leite, com molho pomodoro, manjericão e queijo gra�nado, finalizado com salsinha desidratada.

HOT CROQUE-MONSIEUR
Salsichão suíço no pão de leite, com molho bechamel e queijo gra�nado, finalizado com salsinha desidratada.

R$ 32,00

R$ 32,00

CAFÉ AMERICANO
Deliciosos ovos mexidos, acompanhados de �ras de bacon crocante, pão bagel com gergelim, porção de mel e cream cheese.

R$ 27,00

BRUNCH

PORÇÃO MANTEIGA R$ 5,00

PORÇÃO GELÉIAS ARTESANAIS R$ 5,00
(goiabada cascão, morango, damasco ou pimenta).
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SOBREMESAS

MIL FOLHAS DE CREME PÂTISSIERE
Lâminas de massa folhada camarelizada com açúcar de confeiteiro, finalizada com creme de confeiteiro de baunilha
e açúcar polvilhado.

TORTA DE QUEIJO com geleia
Cheesecake �pica da região Basca, com creme de queijo aerado, assada em tom caramelo, servida com opção
de geleia artesanal.

R$ 16,00

R$ 18,00

“Para seu momento mais doce, visite nossa vitrine e conheça outras 
opções para adoçar o seu dia.”



BEBIDAS QUENTES

LEITE R$ 4,50  

BEBIDAS GELADAS
90ML PEQUENO/ 180ML GRANDE / TAÇA 250ML

CAFÉ ESPRESSO R$ 6,50  | R$ 9,00

CARIOCA R$ 6,00  | R$ 8,00
Café espresso + dose de água quente.

CHOCOLATE QUENTE R$ 12,00 |R$ 15,00

CAPPUCCINO CREMOSO R$ 12,00 |R$ 15,00

CAPPUCCINO ITALIANO CLASS
Café espresso + leite vaporizado + cacau e canela.

R$ 12,00 |R$ 15,00

MACCHIATO
Café espresso + espuma de leite.

R$ 10,00 |R$ 12,00

CAFÉ COM LEITE
Café espresso + leite vaporizado.

R$ 10,00 |R$ 12,00

ESPRESSO  LATTE CANELA (250ml)
Xarope de canela + café espresso + leite vaporizado + canela em pó.

R$ 16,00

ESPRESSO AVELÃ (250ml)
Leite vaporizado + café espresso + xarope de avelã + chan�lly com Nutella.

R$ 17,00

MOCHA (350ml)
Calda de caramelo ou chocolate + café espresso + leite vaporizado.

R$ 18,00

ÁGUA SEM GÁS (315ml) R$ 3,50

ÁGUA COM GÁS (315ml) R$ 4,00

 
REFRIGERANTE R$ 6,00
Coca-cola, coca zero, guaraná, schwepps.

SUCO DE UVA INTEGRAL R$ 10,00

SUCO DE LARANJA (300ml) R$ 12,00

CHÁ MATTE (300ml) R$ 15,00
Preparo instantâneo de ma�e, água, suco de limão e gelo.

VEGETARIANO

SODA ITALIANA (300ml) R$ 12,00VEGETARIANO

Xarope da fruta + água com gás + gelo
(Morango, limão, maçã verde e tangerina).

CAPPUCCINO GELADO (250ml) R$ 18,00
Mistura de preparo instântaneo adoçada, leite, Chan�lly
e cacau polvilhado.

DULCE DE LATTE (250ml) R$ 18,00
Espresso, doce de leite viçosa, leite cremoso, gelo e chan�lly.

CAFÉ CARAMELO (250ml) R$ 18,00
Xarope de caramelo + calda de caramelo + café espresso +
leite cremoso + gelo.

ADICIONE MAIS

ADICIONAL DE CHANTILLY R$ 5,00

ADICIONAL DE BORDA R$ 6,00
(Nutella ou Doce de Leite Artesanal)
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