
Abacaxi

América

Chocolate e Caramelo Salgado

Cheese Cake

Delícia de Chocolate

Deliciosa de Ameixa

Doce de Leite com Coco Crocante

Dueto de Maracujá com Chocolate

Holandesa

Limão

Maçã

Maravilhosa de Cupuaçu

Moreninha

Mousse de Maracujá

Torta Alemã

Trufada com Amêndoas

Trufada com Morangos

massa flora, recheio de creme inglês com abacaxi, coberta com geleia de abacaxi 

massa flora, creme de chocolate e castanha de caju, cobertura de chantilly raspas 
de chocolate, castanha de caju e cereja 

casquinha de biscoito de chocolate e amêndoas, 
recheio de chocolate 70% e caramelo cremoso com flor de sal 

massa flora com recheio de cheesecake de queijo com cobertura de geleia de 
morango da casa ou amora 

base de biscoito de chocolate, mousse de chocolate ao leite e 
chantilly 

massa flora com creme de coco e ameixa 

massa flora com recheio de doce de leite e 
cobertura de coco crocante 

massa de biscoito de chocolate, recheio de 
mousse de maracujá, mousse de chocolate, cobertura de geleia de maracujá e raspas de chocolate 

base de biscoito waffer, mousse de chocolate branco, mouse de chocolate ao leite, 
chantilly com raspas de chocolate e cerejas 

casquinha de massa flora, creme de limão e merengue 

casquinha de massa flora, creme nobre, maçã em fatias e geleia de laranja 

casquinha de massa flora, creme de cupuaçu, doce de 
cupuaçu e treliça de massa com castanha de caju 

massa flora com coco, ameixa, abacaxi e coco queimado 

base de massa flora, mousse de maracujá com cobertura de geleia 
de maracujá 

creme tipo pavê, biscoito de Maizena e ganache de chocolate 

massa de amêndoas, recheada de trufa com amêndoas, 
cobertura de lâminas de amêndoas 

casquinha crocante de biscoito, creme de trufa de chocolate 
com pedaços de morango, cobertura de chantilly, morango e geleia de morango

INFORMAÇÕES  IMPORTANTES
Não cobramos taxa de serviço, é opcional.
Porção de limão espremido 1,00.
Cobramos embalagem para viagem 1,00.
Para manter o padrão de qualidade, nossos produtos salgados precisam
de 10 a 15 minutos para serem aquecidos.
Alguns cafés exigem determinado tempo para o preparo.
Nossos produtos são artesanais, isentos de conservantes.
Devido à limitação de espaço, não fazemos reservas.
Alguns produtos podem não estar disponíveis devido à sazonalidade. 

Consultar disponibilidade
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tortas de casquinha
0016,fatia



TORTAS DE pão de ló

Abacaxi

Amazônia

Bis Crocante

Brigadeiro

Capuccino

Castanhola

Choconana

Coco

Cupuaçu

Cupuaçu com Chocolate

Doce de Leite

Doce Paixão

Floresta Negra

Frutas

Morango

Napolitana

Ninho com Nutella

Ouro Branco

Sensação

Siciliana

Sonho de Valsa

Suprême de Coco

Trufada de Castanha do Brasil

Trufada de Maracujá

0016,fatia

recheio de doce cremoso de abacaxi, coco e chantilly 

recheio de creme e doce de cupuaçu, bombom Sonho de Valsa, creme de castanha
do Brasil e biscoito champagne  

pão de ló de chocolate, mousse de limão, crocante de castanha do Brasil e 
chocolate bis 

pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro, gotas de chocolate e cobertura de 
brigadeiro 

recheio de creme de café cappucino 

recheio de doce de leite, geleia de ameixa e castanha do Brasil

pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro, doce de banana, granola, coberta
com ganache de chocolate e granola 

recheio e cobertura de creme de coco, flocos de coco 

recheio de creme e doce de cupuaçu, coberta com chantilly com treliça de geleia de 
cupuaçu e castanha de caju 

                                       pão de ló de chocolate, creme e doce de cupuaçu, coberta de
chantilly, treliça de geleia de cupuaçu e castanha de caju 

      recheio e cobertura de chantilly de doce de leite 

   pão de ló de chocolate,  mousse de chocolate, creme de coco com creme cheese,
cobertura de doce de leite com chocolate 

           pão de ló de chocolate, mousse de chocolate ao leite, chantilly e cereja com
lascas de chocolate 

recheio creme de frutas variadas e chantilly 

recheio de creme inglês, chantilly e pedaços de morango, cobertura de chantilly e 
morango 

 base de brownie, recheio de mousse de chocolate, cr eme de baunilha e mousse 
de morango coberta com geleia de morango 

                        recheio de mousse de leite ninho, Nutella, coberta com chantilly e 
ganache de Ninho   

      recheio de creme de chocolate branco e bombom Ouro Branco 

pão de ló de chocolate, creme de chocolate, chantilly com pedaços de morango, 
coberta com ganache de chocolate meio amargo e morango 

pão de ló de limão siciliano, recheio e cobertura de creme de limão siciliano e raspas 
de limão 

            pão de ló de chocolate, mousse de chocolate e pedaços de bombom Sonho 
            de Valsa 

                   recheio de creme suprême de coco, chocolate e coco em flocos 

recheio de creme trufado de castanha, coberta com 
chocolate branco e pedaços de castanha 

recheio de mousse de maracujá trufado, cobertura de chantilly 
com geleia de maracujá

Consultar disponibilidade



bolo de chocolate, recheio e cobertura de brigadeiro, raspas de chocolate

bolo amanteigado de castanha, recheio e cobertura de 
doce de leite com castanha da Brasil salpicada

bolo amanteigado de leite com recheio e cobertura de 
goiabada

bolo de limão siciliano, coberto de creme de limão siciliano

bolo de leite amanteigado mesclado com chocolate

 bolo amanteigado de nozes, recheado e coberto de doce de leite da casa com nozes

bolo de chocolate, recheio de coco, cobertura de brigadeiro com raspas de 
chocolate

bolo branco de coco com recheio e cobertura de baba de moça

Banana com Tapioca

Brigadeiro

Castanha do Brasil

Leite com Goiabada

Limão Siciliano

Macaxeira

Mesclado

Milho

Nozes

Prestígio

Tentador

OLOSB

0013,

0015,

0018,

0012,

0018,

0015,

0015,

bolo amanteigado, banana caramelada, polvilhado 
com canela
Banana Caramelizada

fatia

*

*

*

*

* Consultar disponibilidade

0012,

0012,

0012,

0012,

0012,
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0018,

0018,

0016,

0016,

0016,

0016,

0016,

    Torta de Bacalhau  

    Empadão de Camarão  

    Torta de Atum com Catupiry  

    Torta de Frango ao Molho de Queijos  

    Empadão de Frango com Palmito 

    Sanduíche do Conde Frango 

    Sanduíche do Conde Presunto  

massa de empadão e creme de camarão

massa de empadão, creme de 
frango com palmito e cobertura com a mesma massa de empadão

pão de forma, creme, queijo e frango

pão de forma, creme, queijo e presunto

massa de empadão, com recheio de  
atum, legumes e cobertura de suflê com catupir y

massa de empadão, recheio 
 de creme de queijos, frango desfiado, suflê com catupiry

massa de empadão, com recheio de bacalhau, legumes e 
cobertura de suflê com catupir y

fatia

Consultar disponibilidade



cereja, damasco, cupuaçu, banana, castanha e morango

unid.

0011,

509,

0013,

INHOC SOD

brigadeiro de forno com cobertura de brigadeiro

morango, maçã, banana e frutas

Brigadeirão

Pastel de Belém

Pudim de Leite

Queijadinha (G)  

Quindim         

Tartelette

Trufas

0010,

0010,

0014,

009,

005,Docinho Gourmet

503,Docinhos Pequenos*

*

*

* Consultar disponibilidade



ORÇÕP EO SNOM

base de brownie, pedaços de castanha, uma camada de creme branco 
da casa, pedaços de morango e outra camada de mousse de chocolate, podendo ter a versão 
coberta com ganache de chocolate 

pão de ló de chocolate com
recheio de mousse de cupuaçu com castanha do Pará tostada

bolo aveludado de café com recheio de brigadeiro de café ao leite

creme de café da casa, camadas de biscoito champagne regados no café 

pão de ló de chocolate, creme de chocolate, chantilly com
pedaços de morango, cobertura de ganache de chocolate meio amargo e morango, treliça 
de chocolate

Dois Amores

Tortinha Cupuaçu com Chocolate

Red Velvet

Black Velvet

Tortinha Sensação

Tiramisù

0022,

unid.

0024,

0024,

0024,

0024,

0024,

pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro com gotas 
de chocolate e cobertura de brigadeiro 
Tortinha Brigadeiro 0024,

pão de ló, creme inglês, chantilly e pedaços de morango, 
cobertura de chantilly e morango, treliça de chocolate
Tortinha de Morango 0024,

Consultar disponibilidade

bolo aveludado com recheio de cream cheese

chocolate meio amargo.Trufada de Chocolate 0022,

chocolate meio amargo com
geleia de morango
Trufada com Geleia de Morango 0022,

Pistache 0024,



ADLG OA SS

unid.

0011,

massa semi folhada, com recheio 
de bacalhau e natas

massa semi folhada, com 
recheio de brócolis com gorgonzola

massa semi folhada, com 
creme de camarão da casa com abóbora 

carne de hamburguer, tomate e catupiry

queijo e molho de tomate com manjericão

recheado com presunto de peru e catupiry

Bôla de Sardinha

Bôla de Atum

Cestinha de Bacalhau com Natas

Cestinha de Brócolis com Gorgonzola

Cestinha de Camarão com Abóbora

Folhado de Queijo Brie e Geleia de Damasco

Croissant 

Croissant 

Enroladinho 

Envelope de Queijo, Presunto e Catupiry

Esfirra

Folhados

Hamburcats

Napolitano

Pão de Batata

Pão de Queijo

Pão de Queijo com Catupiry

0011,

0018,

0016,

0018,

0015,

0011,

0010,

0010,

0010,

0011,

0010,

008,

007,

0010,

queijo

queijo e presunto
0011,

0011,

Consultar disponibilidade

queijo e presunto/ queijo, presunto e molho/ 
salsicha e molho de hot dog

carne/ frango com catupiry/ queijo, presunto e molho rosê

frango/ queijo e presunto/ queijo



recheio de queijo e bacon

frango, uva passa, milho e ervilha

Pastel de Forno de Bacalhau

Pastel de Forno de Camarão

Pastel de Forno de Carne Seca

Pastel de Forno de Frango

Pastel de Forno de Frango com Catupiry

Pastel de Forno de Palmito

Pizza em Camadas

Quiche de Alho Poró

Quiche de Camarão

Quiche de Carangueijo

Quiche de Carne Seca com Abóbora

Quiche Lorraine

Quiche de Peru

Quiche de Queijo

Quiche de Shitake

Quiche de Tomate Seco

Trouxinha Boliviana

unid.

0015,

0013,

0012,

0010,

0013,

0013,

0011,

0012,

0010,

5011,

0013,

0013,

0013,

0011,

0014,

0011,

0011,

Consultar disponibilidade

queijo/ queijo e presunto/ tomate seco 



unid.

005,

007,

1/3 espresso, 1/3  leite vaporizado e 1/3 espuma de leite

Café Coado 

Café Coado 

Macchiato

Mocha Caramelo

0012,

0013,

Chá 007,

Espresso Duplo

Latte

Latte com Especiarias 

Cappuccino    

008,

1/3 espresso, 2/3 leite vaporizado 0012,

1/3 espresso, 2/3 leite vaporizado, baunilha, 
canela e cumaru

0014,

0014,

uma dose de espresso, leite condensado e espuma de leite

uma dose de espresso e leite condensado

Latte Macchiato

Café Bombom

Vietnamita 

0014,

0014,

pequeno

médio

Espresso

0014,

1/3 espresso, 1/3 leite vaporizado, 1/3 espuma de leite e calda de
chocolate 
Mocha    0012,

1/3 espresso, 1/3 leite vaporizado, 1/3 espuma de leite, 
calda de caramelo e canela

2 doses de espresso e espuma de leite no topo 0012,

leite vaporizado, espresso e um generoso topo de espuma
de leite, servido em copo longo

Chocolate Quente 0012,

consultar sabores disponíveis

S QUEA ND TI EB SEB

SUGESTÃO: Peça a seu atendente para acrescentar uma porção de chantilly e 

canela no seu café. Fica uma delícia!

Adicionais: Chantilly: 3,00;  Leite vaporizado: 2,00

Opcional: Leite de castanhas + 4,00

Consultar disponibilidade



* Consultar sabores

300ml

0019,Amora ou Mirtilo

Morango

Sucos diversos  *

SOCUS

0015,

0010,

EL G AS DÉ OF SAC

café congelado batido com leite

gelato de baunilha, leite, café solúvel e chantilly

gelato de baunilha, leite, café solúvel, calda

Cappuccino Frozen   

Frappuccino    

Frappuccino de Caramelo

0017,

0019,

0021,

duas bolas de gelato de cumaru, uma dose de espresso, calda de chocolate
e raspas de cumaru no topo
Affogato    0020,

café congelado, leite, paçoca e chantillyFrappuccino Paçoca 0019,

unid.

café solúvel, leite Ninho, Nutella e chantillyFrappucats    0021,

leite, café solúvel, cacau 50%, calda de chocolate e chantilly Mocha Gelado   0019,

de caramelo e chantilly

leite vaporizado frio, cubos de gelo e café espressoLatte Gelado   0017,
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006,Água com Gás

Água sem Gás

Água Tônica

Red Bull

005,

006,

Ice Tea 004,

0015,

006,Refrigerante*

006,Água Saborizada Sprite

pêssego e limão

abacaxi, abacaxi com hortelã, acerola, caju, cupuaçu, 
goiaba, graviola, manga, maracujá, tangerina e taperebá


