
FAÇA SEU PEDIDO NO BALCÃO ;)

CARDÁPIO

Cafés
Cafés Coados
Bebidas
Comidas Salgadas
Comidas Doces
brunch
O Brunch é servido das 9h às 14h aos sábados e das 10h as 14h aos domingos.

CAFÉS

O espresso Amar.go é feito com um blend bem especial de grãos da região da Mogiana e
do Espirito Santo que nos dão um café cremoso e naturalmente doce.

Espresso ………. $6,00
Espresso Duplo ………. $9,00
Americano ………. $9,00
Carioca ………. $6,00
Capuccino ………. $9,00
Machiatto ………. $7,50
Latte ………. $10,00
Flat White ………. $9,50
Mocha ………. $13,00
Espresso Tônica ………. $11,50
Affogato ………. $12,00
Frappé ………. $14,00

CAFÉS COADOS

Um único blend de grãos com sabores diferentes.  Os coados Amar.go são doces e
frutados, ricos em complexidade e sabores que mudam de acordo com o método de
extração e com o tempo na xícara. Prove todos e eleja seu predileto.

V60 150ml ………. $9,00
V60 250ml ………. $11,00
Aeropress ………. $11,00
Clever  ………. $12,00
Prensa Francesa ………. $10,00



BEBIDAS

Chá ………. $7,00
Chocolate Quente 100ml ………. $7,50
Chocolate Quente 250ml ………. $13,00
Soda Italiana (Frutas Vermelhas, Maçã Verde, Limão Siciliano) ………. $9,50
Suco Natural (Laranja, Limão, Abacaxi, Maracujá) ………. $8,50
Suco Verde (Abacaxi, Limão, Couve e Gengibre) ………. $13,00
Água Filtrada (copo) ………. grátis
Água Mineral ………. $6,00
Água com Gás ………. $6,00
Coca-Cola lata ………. $6,00
Coca- Cola Zero lata ………. $6,00
Baer Mate ………. $10,00
Baer Matcha ………. $10,00
Kombucha ………. $16,00
Heineken ………. $11,00

COMIDAS SALGADAS

Croissant ………. R$15,00
(Croissant de fermentação natural com dois acompanhamentos de sua escolha: Manteiga |
Requeijão | Mel | Nutella | Pasta de amendoim | Doce de leite | Geleia)

Pão de Milho (fatia)  ………. $11,00
(Pão de milho artesanal quentinho – acompanha: porção de manteiga e ovo mexido)

Cuscuz ………. $21,00
(O legítimo cuscuz nordestino. Amarelinho, acompanha porção de manteiga e ovo mexido)

Avocado Toast ………. $21,00
(Toast de pasta de avocado com tomates cereja. Pode ser servido no pão sourdough
tradicional, sourdough multigrãos ou pão de milho. Fica ótimo com acompanhamentos
opcionais como ovo mexido e queijo)

Burrata Toast ………. $29,00
(Toast de burrata com tomates cereja, coberto de pesto. Pode ser servido no pão sourdough
tradicional, sourdough multigrãos ou pão de milho. Fica ótimo com acompanhamentos
opcionais como ovo mexido e queijo)

Omelete ………. $19,00
(Saboroso omelete de dois ovos, queijo mussarela, queijo branco e peito de peru)

Ovo Mexido Toast ………. $14,00
(Ovos mexidos cremosos em fatia de pão sourdough de fermentação natural na chapa)



Pão na Chapa ………. $8,00
(Baguete de pão francês especial da casa com manteiga na chapa)

Pão na Chapa saída Requeijão ………. $9,50
(Baguete de pão francês especial da casa com manteiga na chapa com uma camada de
requeijão cremoso)

Misto Quente ………. $15,00
(Baguete de pão francês especial da casa com mussarela e peito de peru derretidos)

Queijo Quente ………. $15,00
(Baguete de pão francês especial da casa com mussarela derretida)

Tapioca – Pizza ………. $18,00
(Tapioca recheada com queijo mussarela, peito de peru e queijo branco)

Tapioca – Ovos Mexidos ………. $18,00
(Tapioca recheada com ovos mexidos e queijo mussarela)

Crepioca – Pizza ………. $18,00
(Crepioca recheada com mussarela, peito de peru e queijo branco)

COMIDAS DOCES

Cookie Tradicional ………. $9,00
Bolo Amar.go  ………. $10,00
Bolo Lila (Creme de Leite com Parmesão) ………. $8,00
Bolo de Cenoura ………. $10,00
Bolo de Banana Vegano ………. $10,00
Fatia de Torta ………. $10,00
Brigadeiro (chocolate amargo) ………. $6,50
Yogurte com Geleia e Granola………. $8,50
Mini Banoffee (verificar disponibilidade) ………. $12,00
Cheesecake (verificar disponibilidade) ………. $29,90

(Bola de sorvete: +$4,00)


