
Let's Coffee Indaiatuba SP - Cardápio

Tostex Multigrãos Sem Glúten e Lactose

Uma fatia generosa do nosso Pão Multigrãos Sem Glúten e Lactose na chapa com Manteiga Sem Lactose. NÃO

CONTÉM GLÚTEN, NÃO CONTÉM LACTOSE. NÃO RECOMENDADO PARA PORTADORES DE DOENÇA

CELÍACA. MANIPULADO EM AMBIENTE COM CONTAMINAÇÃO CRUZADA POR GLÚTEN.

R$ 10,50

Banana Bread Integral Sem Glúten e Lactose

Nosso delicioso Banana Bread agora na versão sem Glúten e Lactose finalizado com Manteiga Sem Lactose na

chapa! Se eu não te falasse você nem iria perceber ;-) NÃO CONTÉM GLÚTEN, NÃO CONTÉM LACTOSE.

NÃO RECOMENDADO PARA PORTADORES DE DOENÇA CELÍACA. MANIPULADO EM AMBIENTE COM

CONTAMINAÇÃO CRUZADA POR GLÚTEN.

R$ 10,50

Substituição do leite para Leite Vegetal de Aveia

Intolerante a Lactose? Não consome Leite Animal? Vegano? Agora você pode substituir o Leite Animal por Leite

Vegetal de Aveia Orgânica Sem Glúten e Lactose em suas bebidas à base de Leite.

R$ 3,00



Comidinhas

Tostex

Fatia de pão de fermentação natural com manteiga na chapa.

R$ 8,00

Pão de Queijo na Chapa

Nosso delicioso Pão de Queijo na chapa com requeijão Danúbio na saída.

R$ 8,00

Banana Bread (Fatia)

Delicioso pão de banana com pedaços de chocolate e com manteiga na chapa.



R$ 8,50

Banana Bread Integral (Fatia)

Delicioso pão de banana agora na versão 100% integral, 30% menos açúcar* com nozes e castanhas do Pará

na chapa com manteiga. *Em comparação com a versão com Pedaços de Chocolate

R$ 9,00

Tortinha de Frango da "Dona Lena"

Hummm!!! Deliciosa tortinha de frango desfiado com requeijão cremoso, cuidadosamente temperada. Feita na

casa artesanalmente com receita exclusiva. Pronta em 10 minutos.

R$ 13,00

Croque Monsieur

Nosso misto quente metido... e delicioso!!! Duas fatias de pão brioche com molho bechamel, presunto e queijo,

coberto com parmesão. Sai crocante do forno em 10 minutinhos.



R$ 22,00

Sobremesas

Bolo de Iogurte com Cranberry (Fatia)

Bolo de Iogurte com Cranberry.

R$ 7,00

Fudge Chocco Nuts

Delicioso docinho macio de chocolate 63% cacau, com pedaços de macadâmia.

R$ 7,00

Cheesecake com Calda de Frutas Vermelhas (Fatia)



Cheesecake da Casa com uma deliciosa calda de frutas vermelhas.

R$ 13,50

Cheesecake com Calda de Frutas Amarelas (Fatia)

Cheesecake da Casa com uma deliciosa calda de frutas amarelas.

R$ 13,50

Cheesecake com Cobertura de Doce de Leite (Fatia)

Cheesecake da Casa com uma deliciosa cobertura de doce de leite.

R$ 13,50

Let's Croc! (Fatia)

Crosta de chocolate recheada com caramelo salgado e castanha de caju, creme de chocolate e crocante de

caramelo por cima. Sem comentários né?



R$ 14,00

Bebidas Quentes

Espresso

Nosso espresso Regular é de 30 ml, seguindo os padrões internacionais. Também oferecemos o Ristretto com

15 ml e Lungo com 50 ml.

R$ 6,00

Double

Espresso duplo, podendo ser Regular de 60 ml ou Lungo de 100 ml.

R$ 8,00

Macchiato



Espresso Macchiato é nosso Espresso delicadamente coberto com espuminha do leite vaporizado.

R$ 7,00

Caffè Latte

Café Espresso com leite vaporizado.

R$ 8,00

Cappuccino

Espresso, cacau em pó com leite vaporizado. Se preferir, servimos com canela em pó.

R$ 9,00

Flat White

Double shot de Espresso com leite.



R$ 9,50

Chocco Let's

Chocolate quente italiano cremosíssimo. Feito com cacau e chocolate meio amargo. Para beber ou comer de

colher! ;-)

R$ 12,00

MocchaLet's

Calda de chocolate ou doce de leite + leite + espresso + espuma de leite, simples e delicioso assim!

A partir de R$ 12,00

Métodos De Preparo

V60 (150 ml)



É a evolução do coador de papel. O porta-filtro possui relevos em espirais que permitem a expansão do pó de

café no momento em que a bebida é coada, produzindo uma bebida suave mais que realça as nuances do café.

Consulte os grãos disponíveis na casa.

A partir de R$ 8,50

Aeropress (150 ml)

Parece uma “seringa”. O café fica imerso em água quente na câmara cilíndrica, sendo extraído sob pressão

manual, que força a passagem da bebida pelo filtro localizado na base. Produz cafés mais encorpados e

aromáticos. Consulte os grãos disponíveis na casa.

A partir de R$ 8,50

French Press (200 ml)

Uma técnica clássica que utiliza uma cafeteira, onde é feita a infusão da água com o café. A filtragem é feita por

um êmbolo de metal que separa o café moído no fundo do recipiente. O resultado é um café rico em óleos

essenciais e com alta concentração de cafeína. Consulte os grãos disponíveis na casa.

A partir de R$ 8,50



Clever (200 ml)

Tem o formato de um coador de papel, mas na base há uma válvula que libera o café apenas quando o filtro é

apoiado sobre uma xícara. Ou seja, não há gotejamento: o café fica liberando seu sabor em infusão total.

Consulte os grãos disponíveis na casa.

A partir de R$ 8,50

Bebidas Geladas

Suco de Frutas Naturais (300ml)

Suco de frutas nos sabores:

A partir de R$ 8,50

Iced Tea (300 ml)



Nos sabores:

A partir de R$ 10,00

Soda (300 ml)

Soda italiana nos sabores:

A partir de R$ 12,00

Let's Shakerato (200 ml)

Café espresso batido com gelo e suco de limão.

R$ 12,00
Iced Chocolate (300 ml)

Chocolate geladíssimo!!!

R$ 12,00
Let's Tônica (400 ml)

Café espresso com muito gelo, laranja e água tônica de Quirino.

R$ 13,50



Let's Frappè (300 ml)

Delicioso e refrescante! Nossa versão de cappuccino gelado finalizado com creme de chantilly. Nos sabores de

chocolate e doce de leite.

A partir de R$ 16,00

Água com Gás São Lourenço (300 ml)

Água mineral naturalmente gasosa.

R$ 5,50


