
Padaria & Conveniência

Avenida Paulista, 478 - Vila Nossa Senhora de Fátima, Americana/SP

Fechado

PÃES ARTESANAIS

Gorgonzola + Damasco

Pão rústico de gorgonzola com pedaços de damasco

R$ 20,00

100% Integral c/ Melaço e semente de Girassol

Pão 100% integral, feito com farinha brasileira, malte, melado de cana e semente de girassol tostada. Pão vegano

R$ 19,00

AZEITE

Pão de azeite de fermentação natural 450g

R$ 15,00

7 GRÃOS

Com mix grãos torrados, ele é dono de um crock crock irresistivelmente delicioso.

sendo a pedida ideal para complementar os melhores momentos do seu dia com crocancia e sabor marcante
450g

R$ 16,00

BRIOCHE

Pão Brioche de fermentação natural 500g

R$ 21,00

ROSCA DE CALABRESA

Rosca recheada com calabresa e mussarela

R$ 19,00

INTEGRAL DE FORMA FOFINHO

Pao integral de forma, macio e saboroso 450gr

R$ 18,00

PÃO DE QUEIJO

Pão de queijo tradicional

pão de queijo da casa com muuuiiitoo queijo

R$ 4,50

Pão de queijo recheado com catupiry

R$ 8,00

Pão de queijo recheado com doce de leite

R$ 8,00

Pão de queijo recheado com goiabada

R$ 8,00

Pão de queijo recheado com nutella

R$ 10,00

Pão de queijo congelado 6 unidades

Pacote com 6 unidades.

R$ 24,00

TOASTS

Segura o porco

Pão tostado da casa, Pernil assado pelo Aqui em casa, saladinha de tomate cereja e chutney de abacaxi.

R$ 28,00

BRUSCHETTA

Pão de grãos, tomate seco Umamy, parmesão e manejricão

R$ 24,00

BRUSCHETTA VEGANA

Pão de grãos, tomate seco Umamy, manjerição e creme de abacate

R$ 24,00

DA CHAPA

Cuiabana

Pão de azeite, linguiça cuiabana suína, queijo e vinagrete

R$ 18,00

Misto da Alma

Pão de azeite, mussarela e presunto defumado pelo Aqui em Casa

R$ 16,00

Brisket

Pão de azeite, mussarela, goiabada, mostarda dijon e brisket defumado pelo Armazém 110

R$ 26,00

Mortadela

Pao de azeite, mussarela, mortadela defumada e limão siciliano

R$ 17,00

Pão na chapa

Brioche ou pão do dia na chapa com manteiga ou azeite.

Acompanha geléia da casa

R$ 6,00

Brioche com ovo

Nosso Brioche com um ovo frito por cima

R$ 10,00

RAPIDINHOS

Bowl Paranauê

Açaí in natura (do norte), granola da alma + fruta do dia.

Obs, este açaí é mais amargo, porém natural, caso queira mel adicione a parte

400gr

R$ 20,00

Lanche natural

Lanche natural na foccacia , com presunto defumado, tomate, mussarela e rúcula

R$ 11,00

Iogurte com frutas da casa

Iogurte da Alma, fruta do dia e granola da casa

170gr

R$ 12,00

Bowl mangolango

Morango, banana e manga

400gr

R$ 20,00

SALADA DA ALMA

SALADA DA ALMA

Salada com mix de folhas, tomate cereja, cebola roxa e mix de grãos

escolha seu molho preferido

E inclua uma proteína se desejar :)

R$ 12,00

PARA BEBER

SUCO PRIMA VERA

Suco de melão, hortelã e limão

R$ 15,00

SUCO CAJÚMANGA

Manga com cajú

R$ 15,00

Café + leite gelado com caramelo

Café com leite gelado e noz moscada + caramelo

R$ 9,00

CAFÉ EXPRESSO

Nosso café é o BRA Café

Um microlote de uma propiedade em Carmos de Minas

R$ 5,00

CAFÉ CURTO

Nosso café é o BRA Café

Um microlote de uma propiedade em Carmos de Minas

R$ 5,00

CAFÉ EXPRESSO DUPLO

Nosso café é o BRA Café

Um microlote de uma propiedade em Carmos de Minas

R$ 10,00

CAFÉ CARIOCA

Nosso café é o BRA Café

Um microlote de uma propiedade em Carmos de Minas

R$ 5,00

CAFÉ COM LEITE

Nosso delicioso BRA Café com leite

R$ 7,50

CAPUCCINO

R$ 9,50

MACCHIATO

Café com espuma de leite

R$ 6,50

CHOCOLATE QUENTE

A partir de R$ 11,00

Chocolate gelado

Meio amargo

R$ 11,00

LEITE COM BAUNILHA

Cremoso, gelado e com baunilha

R$ 8,50

FLOQUINHO

Leitinho gelado com baunilha e pedaços de choco belga

A partir de R$ 9,50

CAFÉ COM TÔNICA

Café gelado com tonica e laranja

R$ 9,00

SUCO MARACOMANGA

Suco de manga com maracuja

R$ 10,00

SUCO ROSA

Suco com abacaxi, amora e morango

R$ 10,00

SUCO VERDE

Abacaxi, couve, gengibre e limão.

R$ 10,00

CHÁ GELADO DE CIDREIRA

Cidreira, cúrcuma, cravo, hortelã e limão siciliano

R$ 10,00

CHÁ GELADO DA HORTA

Chá de alecrim, cidreira, manjericão, hortelã e um pouco de boldo

R$ 10,00

Água

R$ 4,00

BAER MATE LONG NECK

Chá mate levemente gasei�cado, adoçado com de maçã

350ml

R$ 9,00

KIRO

bebida fermentada de gengibre

R$ 15,00

KOMBUCHA KIZZ

R$ 15,00

Coca-cola lata

R$ 5,00

Coca-cola zero lata

R$ 5,00

Guaraná Antarctica lata

R$ 5,00

Água tônica botânica

R$ 10,00

Água tônica lata

R$ 5,00

Suco SIM

É sem açúcar, é sem conservantes, é suco de fruta com gosto de fruta.

R$ 10,00

Suco life

R$ 5,00

Suco joy

R$ 12,00

DOCES

Bolinho de limão com blueberry

Massa fo�nha de limão com blueberry, �nalizado com curry de limão

R$ 8,00

Tortinha de pêra e amêndoas

Massinha de amêndoas crocante, com creme de amêndoas e pedaços de pêras cozidas, �nalizados com
amêndoas laminadas

R$ 13,00

Pudim de brioche

Brioche, raspas de laranja e um leve creme de chocolate branco

R$ 14,00

Panna cotta de laranja

Pannacotta cremosa com creme de laranja e coco caramelizado

R$ 16,00

Palha italiana

Palha italiana de brigadeiro da alma com specullos (biscoito de especiarias)

R$ 8,00

Bolo inteiro Nega Maluca

Massa de chocolate 100%, com cobertura de cacau e crocante de chocolate ao leite

R$ 22,00

Tortinha de Noz Pecan

Massa de castanha de cajú, recheio cremoso e noz pecan

R$ 12,00

Bolo de cenoura com brigadeiro

Bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro individual de 60gr

R$ 6,00

Queijadinha

Um mix de queijo e coco delicioso. 100g

R$ 8,00

Mu�n de banana com nutella

Massa feita com banana e rechado com Nutella =)

100gr

R$ 9,00

Brownie da Alma

Chocolate belga com pedaços de doce de leite

180gr

R$ 14,00

Torta de castanha-do-pará

feita com 90% de castanhas do Pará, pouco açúcar e sem adição de trigo.

70gr

R$ 11,00

Pudim de queijo com goiabada

Pudim de queijo com cobertura de goiabada

150gr

R$ 8,00

Bolo mousse

Feito 100% com farinha de amêndoas + chocolate 70%

110gr

R$ 12,00

Cheesecake

Massa feita com Cream Cheese, Baunilha + cobertura de frutas vermelhas

R$ 11,00

Bolo inteiro de abacaxi com nozes

Massa fo�nha de frutas com banana, abacaxi e nozes

R$ 26,00

Bolo inteiro de cenoura com brigadeiro

400gr

R$ 22,00

COOKIES

Nutella

Massa de baunilha com recheio de nutella

110gr

R$ 11,00

Chocolatudo

Massa de chocolate belga meio amargo e chocolate belga ao leite

70gr

R$ 11,00

Red velvet

Massa de cookie com gotas de chocolate branco e creme de cream cheese e baunilha

R$ 13,00

PANETONE E CHOCOTONE DA ALMA

Panetone da ALMA

Panetone com cramberry, casca de laranja e amendôas. O tempo de preparo é de 3 dias, feito com farinha
italiana. O miolo é bem úmido e leve, e a coloração amarela é por conta da laranja e de todo o processo da
fermentação natural.

R$ 50,00

PARA ACOMPANHAR SEU PÃO

Ecobag da ALMA

Sacola de tecido com o logo de abacaxi da Alma =)

25x40cm

R$ 20,00

Vinho Almaunica Pinot noir

Com um toque de carvalho Francês, boa intensidade, bastante delicado e �no. Com aroma de caramelo,
chocolate, coco queimado, ameixa seca e morango.

R$ 120,00

Torrada da Alma

Mix de pães da casa torrados

R$ 7,00

Geléia da casa

Geléia de frutas vermelhas

170gr

R$ 12,00

Granola da casa

200gr

R$ 22,00

Tomate seco Umamy

300gr

R$ 40,00

Doce de leite com café Rocca

420gr

R$ 34,00

Doce de leite tradicional Rocca

420gr

R$ 34,00

Café moído (Bra café)

500gr

R$ 33,00

Manteiga com sal (Fazenda Atalaia)

Feito na fazenda atalaia, elaborada a partir de creme de leite fresco e de qualidade. É um produto com muita
personalidade ela possui aroma e paladar suaves.

R$ 17,50

Requeijão de corte (Fazenda Atalaia)

Produzido com leite de vaca a partir da fusão de uma massa de queijo com creme de leite, leite e sais fundentes,
o que lhe confere uma textura macia e de fácil manuseio.

R$ 38,00

Queijo boursin de cabra (Fazenda Atalaia)

Elaborado a partir de leite de cabra e de uma fermentação ácida, o queijo Boursin é condimentado com ervas
�nas (Alecrim, orégano e pimenta rosa) e azeite de oliva.

R$ 32,00

Queijo Trilha de Cabra (Fazenda Atalaia)

É um queijo suave e de massa fechada, com o retro gosto marcante característico de um bom queijo de cabra

R$ 45,00

Queijo Nuvem (Fazenda Atalaia)

Elaborado com leite de vaca, maturado por 20 dias em câmara fria. Queijo de massa fechada, cremosa e casca
aveludada formada por fungos do gênero Penicillium Candidum.

R$ 42,00

Quejo Tulha (Fazenda Atalaia)

R$ 52,00

Queijo frescal (fazenda Atalaia)

Queijo Frescal de baixo teor de sal, que preserva o paladar do leite e o frescor da sua massa.

R$ 24,00

Doce de leite de corte (Fazenda Atalaia)

R$ 18,25

Mel tradicional Mbee

Mel silvestre 100% natural

300gr

R$ 40,00

Favo de mel (Mbee)

Favo de Mel 100% natural.

R$ 30,00

CERVEJAS

Pólen

Session IPA

Lata 473 ml

R$ 25,00

HEINEKEN

330 ml

R$ 10,00

STELLA ARTOIS

330 ml

R$ 7,00

COLORADO RIBEIRÃO LAGER

600 ml

Pilsen

R$ 18,00

BADEN BADEN CRISTAL

600 ml

Pilsen

R$ 20,00

BADEN BADEN WITBIER

600 ml

notas cítricas da laranja, com o leve sabor picante do coentro

R$ 20,00

BADEN BADEN IPA

600ML

R$ 20,00

BRASILEIRIPA KALANGO

IPA LONG NECK

R$ 12,00

AMERICANA BLONDE KALANGO

Cerveja Puro Malte

R$ 10,00

KIT PRESENTE DA ALMA

KIT 1

1 Pão de Azeite

1 combo com 4 doces individuais ( 1 bolinho de cenoura com brigadeiro + 1bolinho de café com doce de leite + 1
bolinho de limão com blueberry e 1 queijadinha )

2 Pães de queijo tradicional

R$55,00

(pagamentos online)

R$ 55,00

KIT 2 ALMA

1 Pão de Azeite/

1 combo com 4 doces individuais ( 1 bolinho de cenoura com brigadeiro + 1bolinho de café com doce de leite + 1
bolinho de limão com blueberry e 1 queijadinha )

1 Iogurte da Alma com frutas e granola (mel ou geleia de frutas vermelhas)/

1 Cookie de nutella

R$80,00

(pagamentos online)

R$ 80,00

KIT 3 ALMA

1 Pão de Azeite/

1 combo com 4 doces individuais ( 1 bolinho de cenoura com brigadeiro + 1bolinho de café com doce de leite + 1
bolinho de limão com blueberry e 1 queijadinha )

2 Pães de queijo tradicional

1 Iogurte da Alma com frutas e granola (mel ou geleia de frutas vermelhas)/

1 Cookie de nutella/

1 Rosca de calabresa e queijo)/

1 Tomate seco artesanal Umamy

R$130,00

(pagamentos online)

R$ 130,00

BOLOS INTEIROS SOB ENCOMENDA

Bolo da alma

Bolo de Chocolate, Brigadeiro Belga + Caramelo Salgado

1 kg

R$ 120,00

Bolo Red Velvet

Massa tradicional fo�nha com recheio de creme de cream cheese com baunilha

1 kg

R$ 80,00

Cheesecake

Base de cream cheese com baunilha, coberto com geléia de frutas vermelhas

1,3kg

R$ 120,00

Torta de maçã

Maçã com uvas passas e especiarias

1kg

R$ 80,00

Torta de cookie

Massa de cookie, recheada com nutella

1,5kg

R$ 150,00

Torta de castanha-do-pará

Tortinha de castanha-do-pará, com farinha de amêndoas e raspas de limão siciliano.

R$ 90,00

KIT PRESENTE DA ALMA

Cardápio Status do pedido

Padoca da Alma


