
Brigadeiros:
Brigadeiros enrolados
Ao leite, Noir, Casadinho, Pistache, Brullee, Figos,
Alperce, Coco ou Palha Tostada.

1,40€ /cada

Bolos:
Bolo simples do dia
Bolos em sabores variados de acordo com o dia.

Bolo especial do dia
Pergunte o sabor disponível!

Red velvet
Bolo Red Velvet com recheio e cobertura de brigadeiro branco.

Bem casado de doce de leite
Pão de ló de baunilha com recheio de brigadeiro de doce de leite.

Três chocolates
Pão de ló de chocolate com brigadeiro branco,
intenso cacau e granulados de chocolate ao leite.

1,70€ /fatia

2,90€ /fatia

3,10€ /fatia

3,10€ /fatia

3,90€ /fatia

Discos de chocolate premium:
Discos de chocolate em sabores diversos
(Consulte os sabores disponíveis)

1,50€ /cada

Biscoitos e bolachas:
Areias

Bolachas amanteigadas
(Canela ou manteiga)

Big cookie
Cookie com recheio de creme de avelã com chocolate (branco ou preto)

0,70€ /cada

0,70€ /cada

 2,90€ /cada

Tartes cremosas:
Palha ao leite tostada
Tarte cremosa ao leite com bolacha maisena tostada

Creamy avelã com chocolate
Brownie preto com recheio de brigadeiro branco e ao leite,
coberto com ganache de creme de avelã com chocolate.

3,10€ /fatia

3,50€ /fatia



(Todos os nossos produtos da linha inclusiva podem conter traços de leite, glúten, lactose, amêndoas e castanhas.
Não indicamos para pessoas alérgicas. Consulte seu médico sobre a presença de contaminação cruzada.)

Confeitaria inclusiva

Pequenas delícias:
Disco de chocolate - sem açúcar, sem glúten, sem leite e Vegano.
(Consulte sabores disponíveis)

1,90€ /cada

Bolos e Tartes:
Tarte de amêndoas - sem glúten e sem farinha branca.
Tarte de amêndoas com fina camada de brigadeiro branco.

Milho cremoso diet - sem glúten, sem leite, sem farinha branca e sem açúcar.
Bolo úmido de milho coberto com creme de chocolate e coco.

Palha negra diet - sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem farinha e lowcarb. 
Torta palha de chocolate negro 70% cacau com frutos secos.

Brownie diet quentinho - sem glúten, sem leite e sem açúcar. 
Brownie com recheio de trufa cremosa e coberto com avelãs. Servido quentinho.

3,30€ /fatia

3,30€ /fatia

3,90€ /fatia

4,40€ /fatia

Espresso brigadeiro
(Café + chocolate em pó + brigadeiro)

Capuccino brigadeiro
(Espuma de leite + leite + café + brigaeiro cremoso)

Chocolate Ultra Cremoso
(Puro chocolate belga cremoso)

1,30€

2,40€

1,80€      2,50€

Espresso curto

Espresso simples

Carioca

Garoto

Carioca de limão

Descafeinado

Abatanado

0,80€

0,80€

0,80€

0,90€

0,90€

0,90€

0,95€

Opções: leite vegetal ou animal.
Cafés clássicos

Opções: leite vegetal ou animal.
Cafés especiais de casa

Meia de leite

Galão

Espresso duplo

Meia de leite descafeinado

Chocolate quente
(Leite + chocolate)

Capuccino
(Espuma de leite + leite + café + chocolate)

1,40€

1,40€

1,50€

1,50€

1,60€

1,90€

P G

Torradas e Tostas Lowcarb: 
Pão sem glúten, feito à base de farinha de amêndoas. Baixo índice glicêmico. 

Torrada

Tostas (queijo, fiambre ou mista)

Tosta Salmão Salad

 

5,00€

7,00€

9,00€



Salgados:
Croquete de carne

Empada de frango

Coxinha de frango

Pão de queijo tradicional

Pão de Queijo Recheado (Fiambre ou Misto ou Queijo)

1,90€ /cada

2,50€ /cada

2,50€ /cada

2,00€ /cada

3,00€ /cada

Quiche:
Quiche
(Consulte os sabores do dia)

Tarte de frango com palmito

5,00€ /fatia

5,50€ /fatia

Ovos e omeletes:
Ovos mexidos

Omelete com salada (Preparo tem tempo de aproximadamente 15 -20 minutos)
Simples
Fiambre ou Misto ou Queijo
Salmão

3,00€

4,50€
6,50€
7,50€

Extra de salada:
Bowl com salada da casa 2,80€

Sal a gosto

Tostas e torradas: (Escolha o pão: sem glúten/ espelta grãos/ branco)

Torrada manteiga

Tosta queijo ou fiambre

Tosta mista

Tosta salmão cream

1,60€

2,70€

3,00€

4,40€

Croissant Porto ou Bagel:
Simples ou com manteiga
ou
Escolha o recheio:
Salgados: queijo ou fiambre ou misto
ou
Doces: creme de avelã com chocolate ou brigadeiro ou doce de leite

1,70€

3,10€

Saladas:
Salada de atum
Mix de folhas, tomates, lascas de queijo, mix de castanhas e atum.

Salmon & Lemon
Mix de folhas, salmão defumado em lascas, oleaginosas e sementes e molho de limão.

7,00€
 

9,00€



Sopa

Menu torrada
Torrada (espelta, branco ou sem glúten) + sumo do dia

Menu leve
Iogurte natural (tipo grego) + granola + sumo do dia

Menu ovos
Ovos mexidos + 1/2 torrada + sumo do dia ou chá mate fresco ou meia leite

Menu tosta
Tosta (espelta, branco ou sem glúten) com queijo ou mista ou fiambre + sumo do dia

Menu croissant
Croissant Porto recheado + sumo do dia

Menu salgado
2 salgados + sopa

Menu quiche
Sopa + quiche + salada

Menu Tarte de Frango
Empadão com salada + sopa

Menu Bagel
Bagel (queijo, fiambre ou misto) + sumo

Menu doce
Brigadeiro + café

Chá da Tarde: 
Bolacha amanteigada ou areias, chá, pão de queijo
ou scone, fatia de bolo Simples e torrada 

Café completo para 2 pessoas
2 croissants Porto ou Bagel (manteiga, queijo, fiambre, misto ou doce)
2 bolachas amanteigadas, 2 pães de queijo especiais da casa, 1 ovo mexido G
2 bolos do dia, 2 cafés, 2 sumos do dia ou mate fresco

3,00€

3,00€

3,90€

4,50€

4,50€

4,50€

6,50€

7,50€

8,50€

4,50€

1,90€

6,00€            11,50€

22,00€

Menus

Água 500ml

Água com gás

Sumo natural do dia

Iced tea limão (chá branco)

Néctar
(veja sabores disponíveis)

Refrigerante (Coca ou Coca zero)

1,30€

1,85€

2,30€

1,70€

1,60€

1,85€

1,50€

1,80€

1,50€

1,85€

1,70€

2,30€

2,30€

Bebidas e chás
Chás tradicionais

Chás funcionais

Mate frio

Ginger Ale

Cerveja Super Bock

Cerveja Stela Artois

Cerveja Heineken

p/ 1 pessoa p/ 2 pessoas


