
CAFÉ DA MANHÃ 
Ovos mexidos 11,00
Ovos mexidos até ficarem cremosos.

Ovos mexidos com pão ou tapioca 17,90
Ovos mexidos cremosos, com fatia  do 
pão-do-dia ou com tapioca feita na hora.

Omelete com queijo 18,90
Dourado por fora e cremoso por dentro.

Iogurte com geleia, granola e mel 15,00
Nossa geleia é da estação e nossa granola, caseira.

Iogurte grego caseiro com granola 17,00
Coado por 8 horas: denso e saboroso! Servido com mel.

Tartine - O nosso pão na chapa  15,90
Fatias grelhadas do nosso pão-do-dia, servido com
geleia e manteiga ou requeijão.

Tapioca caseira 15,00
Duas tapiocas servidas com geleia e manteiga ou 
requeijão.

Tapioca com chia e muçarela de búfala 17,00
Porções extras: 
Manteiga, Requeijão, Geleia, cada:  + 3,00
Mel e Muçarela

SALGADOS
Pão de queijo 7,00
Como manda o figurino: muito queijo minas  - 
sequinho por fora e puxa-puxa por dentro.

Pão de queijo com chia e linhaça dourada 7,50
A mesma receita do nosso pão-de-queijo 
tradicional, turbinado com chia e linhaça dourada.

Bolo de azeitonas e azeite extra virgem 14,90
Bolo salgado de queijo minas curado e azeitonas 
verdes e pretas, marinadas no vinho branco.

Torta rústica de queijo de cabra 21,90
Base crocante com tomate e abobrinha assados. 

Torta rústica de cogumelos 21,90
Base crocante recheada de cogumelos, 
muçarela de búfala e creme de inhame.

Quiche do dia 21,90
Varia de acordo com a sazonalidade!

Empanada de vegetais e ricota 9,00
Rico em recheio de vegetais da estação.

Queijo quente especial 23,00
Pão-do-dia grelhado com um toque de manteiga, recheado de muçarela de búfala e requeijão.  
 Que tal ovos mexidos dentro do seu queijo quente? +  7,00
Sanduíche aberto de queijo de cabra cremoso e tapenade de azeitonas  31,90
Duas fatias do nosso pão-do-dia grelhado coberto com queijo de cabra e nossa tapenade agridoce.
Sanduíche aberto de cogumelos assados e pesto de nozes  (vegano) 28,00
Duas fatias de pão-do-dia grelhado coberto com creme de nozes e mix de cogumelos assados.

 Sanduíche aberto de avocado, mini tomate, coalhada seca, manjericão e azeite extra virgem 21,90
 Uma fatia do nosso pão-do-dia grelhado fartamente coberto com ingredientes simples e frescos.

Sanduíche de muçarela de búfala, tomate assado, manjericão e azeite extra virgem 30,00
Pão-do-dia grelhado, repleto de recheio.

Croque Monsieur - fatias de presunto cru e queijo emmental  gratinado com nosso requeijão 33,00
Croque Madame - mesma versão acima, finalizada com um ovo frito no topo 36,00
Porção extra: presunto cru, avocado cada: + 7,00

SALADAS E TORTAS
NOSSAS SALADAS SÃO SERVIDAS COM MOLHO DE AMORA, AZEITE EXTRA VIRGEM E VINAGRE DE UVA.
NOSSA GRANOLA SALGADA CONTÉM AVEIA, LINHAÇA DOURADA, CHIA E GERGELIM.

Quiche do dia com salada verde salpicada com granola salgada 31,90
Quiche servida com folhas verdes da estação, mini tomates, lâminas de cenoura e beterraba.

Torta rústica do dia com salada verde salpicada com granola salgada  31,90
Torta rústica  servida com folhas verdes da estação, mini tomates, lâminas de cenoura e beterraba.

Salada verde com queijo de cabra, avocado e nozes  33,00
Folhas verdes da estação com tiras de avocado, pedacinhos de queijo de cabra fresco e  nozes.

Salada verde pequena salpicada com granola salgada 19,90
Folhas verdes da estação, mini tomates, lâminas de cenoura e beterraba.

nossos produtos são feitos com ingredientes frescos, originários do que há de melhor em cada 
estação. Se hoje não temos seu suco ou prato preferido, é porque, neste momento, a natureza está 

oferencendo algum ingrediente melhor.

QUE TAL EXPERIMENTAR ALGO NOVO?

SANDUÍCHES



SUCOS FEITOS NA HORA
Shot de limão, gengibre e cúrcuma 45ml 6,90
Pequena dose que energiza o metabolismo!

Laranja ou Limão 10,90
Suco verde: couve, laranja, limão e gengibre 16,00
Suco vermelho: beterraba, laranja, limão, 16,00
cenoura e gengibre
Suco amarelo: cenoura, laranja, limão,  16,00 
cúrcuma e gengibre

VITAMINAS
Amora, suco de laranja e banana 16,90
A amora auxilia no controle da pressão arterial.

Açaí, suco de laranja, farinha de casca de 16,90
uva e banana
A casca da uva é uma excelente fonte de fibras.

Complemento de Spirulina  +3,00
Superalimento rico em ferro!

ÁGUA E OUTRAS BEBIDAS
Água mineral com ou sem gás  6,00
Água de coco orgânica 9,00
Guaraná orgânico 8,00
Chocolate gelado -  100% cacau! 10,00
Kombucha - chá probiótico gaseificado 14,90

VINHOS
VINHOS ORGÂNICOS CHILENOS DA VINÍCOLA EMILIANA

Adobe Reserva Cabernet Sauvignon 375ml 37,90
Adobe Reserva Chardonnay 375ml 37,90

NOSSOS DOCES
VISITE NOSSA VITRINE OU PERGUNTE QUAIS SÃO OS ÍTENS FRESQUINHOS DO DIA.

Seleção de bolos artesanais caseiros - em fatias! 11,90
  Cenoura e cacau Cuca de banana Banana (s/trigo, s/lactose)
  Limão e mirtilo Fubá e goiabada (s/trigo) Cacau (s/trigo, s/lactose)
  Milho cremoso Maçã, nozes e especiarias (s/lactose) Aveia, tâmara e mel (s/trigo, s/adição de açúcar)

 Bolo de chocolate 70% com ganache e lâminas de caramelo 18,90
Nosso bolo para chocólatras: seis camadas de massa de cacau, ganache e caramelo. Ideal para dividir!

Torta crocante de goiabada com requeijão (somente fim de semana) 15,00
 Brownie ultracremoso de chocolate com amêndoas torradas 14,50
Cookie tradicional com gotas de chocolate e sementes 10,90
 Cookie de chocolate, macio e repleto de gotas de chocolate 10,90
Scone: clássico inglês, se esfarela na boca e tem um gostinho de limão (somente fim de semana) 8,00

Pão de grãos 100% integral (500g) 21,90
Pão de nozes e figo 40%  (500g) 21,90
Pão de amêndoas e damasco 40%  (500g) 21,90
Pão rústico (1kg) 40,00
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NOSSOS PÃES
VISITE NOSSA VITRINE E CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA DE PÃES

CHÁS
NOSSOS CHÁS NÃO CONTÉM CAFEÍNA:

Desperte: amora, hortelã, alecrim 10,00

Respire: capim limão, hortelã, guaco, orégano 10,00

Relaxe: capim limão, erva cidreira 10,00
Gengibre (raiz fresca) 10,00
Hortelã (erva fresca) 10,00

Pão de gergelim (500g)  21,90
Pão de sementes (sem trigo) (500g) 24,90
Pão de forma (900g) 21,90
Focaccia (somente fim de semana) (400g) 19,90

CAFEZINHOS E OUTROS
PODEMOS SUBSTITUIR O LEITE TRADICIONAL PELA BEBIDA 
VEGETAL DE CASTANHAS.  É SÓ PEDIR!

Café espresso   regular: 7,00  duplo: 9,00
Café com leite   9,90
Capuccino  10,00
Café coado no aeropress  9,00
Chocolate quente -  100% cacau!  10,00
Substituição sem lactose  + 3,00


