
Cafés

Expresso puro ou com leite

Delicioso café espresso de qualidade especial puro ou com leite A.

R$5.5



Expresso Macchiato

Dose de café expresso coberto com espuma de leite

R$5.5





Expresso Panna

Dose de expresso coberto com chantily

R$9

Expresso Romano

Dose de expresso e uma fatia de limão siciliano



R$9

Expresso Duplo

Duas doses de expresso

R$9

Expresso Duplo Macchiato

Duas doses de expresso coberto com espuma de leite



R$9

Expresso Duplo Panna

Duas doses de expresso cobertos com chantilly

R$12



Café Latte

Uma xícara de leite com uma dose de expresso

R$8





Afogatto

Uma bola de sorvete de baunilha acompanhado de duas doses de expresso

R$12





Café Irlandês

Dose de expresso, essência de baunilha, dose de whisky

R$15



Nutella

Dose de expresso em uma xícara com muita nutella

R$9

Mocha Pequeno

Calda de chocolate,leite vaporizado bem cremoso, dose de café expresso finalizado

com chantily. Grande R$ 13,00

R$10



Chocolate Quente Pequeno

Delicioso chocolate cremosofinalizado com chantily. Grande 13,00

R$9



Cappuccino Tradicional Pequeno

Receita tradicional italiana com dose de expresso e leite vaporizado bem cremoso

Grande R$ 13,00

R$6.5



Cappuccino Chocolate Pequeno

Dose de expresso, leite vaporizado com chocolate cremoso. Grande R$ 13,00

R$8.5



Cappuccino Doce de leite pequeno

Dose de expresso, leite vaporizado bem cremoso em uma xícara com bastante doce

de leite. Grande R$ 13,00

R$8.5



Chai Latte pequeno

Preparada a base de leite, extrato de chá e especiarias indianas, canela, gengibre e

cardomomo, tudo isso adoçado com mel. Grande R$ 13,00

R$9



Slow Coffee

Prensa Francesa

O café na prensa francesa é um método de preparo que utiliza uma moagem mais

grossa do café. Isso resulta numa bebida encorpada e mais aromática

R$14



Cleve Dripper

Tem como principal diferencial seu sistema exclusivo com uma válvula de silicone

que veda o fluxo de líquido enquanto não for posicionada sobre uma xícara. Isso faz

com que a infusão ocorra de maneira melhor e mais prática, resultando em uma

bebida mais adocicada

R$14



Presca

A presca é uma cafeteira portátil, muito prática e o café pode ser feito em qualquer

lugar. Precisando apenas de água quente. Pode-se criar receitas apenas alterando

o tempo de infusão com a quantidade de café de água

R$10



Hario V60

Com uma montagem mais fina, uma filtragem perfeita e mais rápida. Esse método

nos proporciona um café com mais sabor e bastante doçura

R$10



Bebidas Frias com Café

Café Latte Gelado



Dose de expresso, leite gelado e cubos de gelo

R$11

Frapê de Café

Dose de expresso, gelato de baunilha e gelo finalizado com chantily

R$13



Frapê Mocha

Dose de expresso, gelato de baunilha, calda de chocolate e gelo finalizado com

chantily

R$14



Frapê Ovomaltine

Dose de expresso, gelato de baunilha, calda de chocolate ovomaltine, leite, gelo

finalizado com granulado de ovomaltine

R$16



Frapê Negresco

Dose de expresso, gelato de baunilha, calda de chocolate crocante negresco, leite,

gelo finalizado com chantily e granulado negresco

R$16



Frapê Ninho com nutella

Dose de expresso, gelato de baunilha, leite ninho e nutella, gelo finalizado com

chantily e leite ninho

R$19

Confeitaria



Bolo Red Velvet

Nosso tradicional bolo de veludo vermelho, tem seu recheio de cream cheese e

baunilha.

R$16



Bolo de brigadeiro

Feito com chocolate belga, nosso bolo de brigadeiro é uma pedida certeira para

quem adora o doce.

R$14



Bolo de leite ninho

Bolo suave e molhadinho como tem que ser, um bolo que agrada os paladares

daquele que não é muito fã de doce.

R$14



Bolo do dia

Diariamente produzimos bolos "fofos" em diversos sabores. Ideal para acompanhar

com um delicioso cafezinho - CONSULTE OS SABORES.

R$7.5



Brigadeiro de colher

Seja de café ou ao leite, nossos brigadeiros são cremosos e produzidos

diariamente.

R$6.5



Torta Banoffe

A clássica e favorita banoffe, dispensa apresentações. Sua mistura de banana, doce

de leite e canela a torna saborosamente única.

R$14



Torta de Limão

Nossa torta tem um blend especial de limões e uma cremosidade de mousse que

faz a diferença no sabor

R$9

Torta Cheesecakes



De sabores variados nossos cheesecakes são produzidas na casa com

creamcheese e aromatizados com limão siciliano

R$12

Palha Italiana

Produzida em casa utilizamos uma receita exclusiva com blend de chocolates o que

a torna muito especial

R$8



Pudim Leite Condensado

Pudim caseiro preparado com leite condensado servido com muita calda de açucar

R$9.9





Taça de Sorvete Blends

Taça com 3 sabores de sorvete conforme sua escolha, chantily coberto com calda

de chocolate e pedaços de brownie

R$22

Waffle com Sorvete

Waffle quentinho com sorvete e calda de chocolate

R$18



Bolo Brigadeiro Quente com Sorvete

Quando você acha que as coisas não podem se superar, nós esquentamos nosso

bolo de brigadeiro e colocamos sorvete de baunilha finalizado com calda de

chocolate

R$21.9



Brownie

Nosso brownie são produzidos com chocolate belga e são deliciosos para

acompanhar um cafezinho

R$9.9



Brownie com Sorvete

Nosso brownie quentinho com sorvete no sabor de sua preferencia

R$18.9



Petit Gateau

Tradicional bolinho de ganache acompanhado com nosso delicioso sorvete de

baunilha

R$24.9



Açai na Tigela

Delicioso açai servido com banana, granola, leite condensado e leite ninho

R$18.9

Refeições



Omelete tradição

Omelete de queijo muçarela com presunto, tomate cereja e oregano acompanhado

de torradas.

R$18.9



Torta de frango com requeijão com salada fresca

Tradicional torta de frango com requeijão cremoso, acompanha salada de folhas

verdes fresquinha.

R$18.9

Ovos Mexidos com Bacon



Ovos mexidos acompanhado de bacon e torradas

R$18.9

Omelete de queijo

Omelete de queijo muçarela acompanhado de torradas

R$17.9



Quiche com Salada Fresca

Quiche de alho poró ou brócolis,acompanhado de salada da casa

R$18.9

Salada Fresca

Nossa salada da casa vem com alface, tomate cereja e beterraba. Tudo isso

temperado com molho da casa

R$14



Tapioca

Presunto e queijo muçarela, peito de perú e queijo branco, doce de leite ou nutella

R$16



Panquecas

Deliciosas panquecas de massa leve com recheio de carne, queijo ou escarola.

R$24.9



Feijoada Light

Confeccionada com carnes nobres a feijoada da Blends é totalmente light além de

extremamente saborosa.

R$24.9



Strogonoff

Um dos pratos mais saborosos da nossa cozinha, o strogonoff da Blends é

preparado com filé-mignon, cogumelos , batata palha e um molho exclusivo da casa.

R$24.9



Filé á Parmegiana

Filé mignon coberto com queijo muçarela e molho pomodoro da casa. Acompanha

arroz.

R$24.9



Tilápia Grelhada

Filé de tilápia grelhada no forno, acompanhada de arroz e creme de mandioquinha

no tempero caseiro

R$24.9



Ravioli

Carne ou Queijo

R$21.9



Ravioli Verde

4 queijos

R$21.9

Ravioli de Muçarela

Com limão siciliano

R$21.9



Conchiglione

Frango com requeijão

R$21.9



Tortelli de Caprese ou Alho Poró

R$21.9

Rondelli

Presunto e queijo

R$21.9

Bebidas



Chocolate Gelado

R$9.9

Vitamina Mista



Banana, Maça e Mamão. Consulte frutas disponiveis

R$9.5

Sucos Naturais

Laranja, Melancia, Limão, Abacaxí e Maracujá

R$8.9



Refrigerantes

Coca Cola, Coca Cola zero, Guaraná Antarctica, Guaraná Antarctica zero, Fanta

Laranja, Fanta Guaraná e Pepsi.

R$5.9



Água Tônica

Normal e Zero

R$6.9

Água natural e com Gás



R$4.9

Água de coco Rio

R$6.9

Cervejas Long Neck

Consulte as marcas disponíveis

R$9.9



Soda Italiana

Limão ou Maça Verde

R$9.9



Pink Limonade



R$9.9


