BEBIDAS

Quentes
Latte
Coado

3,20 3,70 4,50

Coado com leite 3,70 4,50 5,90

Espresso Curto

4,70

Espresso Longo

5,00

uma dose de espresso
uma dose de espresso e
uma dose de água

8,00

leite vaporizado com uma dose de
espresso e um toque de baunilha

Mocha Doce de Leite

9,50

uma dose de espresso,
doce de leite e leite vaporizado

Mocha Ovomaltine
9,50
M
G
umaPdose de espresso,
ovomaltine
e
leite vaporizado

Baileys Coffee

13,50

Espresso Duplo

6,50

uma dose espresso, licor baileys,
canela e leite vaporizado

Machiatto

5,50

Chá

3,70

Cappuccino Italiano

7,50

Chocolate Quente

8,50

Cappuccino Piegel

8,50

Chocolate Cremoso

9,00

duas doses de espresso

uma dose de espresso
e crema do leite *Duplo R$ 7,50*
uma dose de espresso
e leite vaporizado

uma dose de espresso, leite
vaporizado e essência
de avelã ou canela

camomila, capim cidreira, , erva
doce, hortelã, natural, pêssego
e preto

Adicional de Chantilly R$ 2,50

BEBIDAS

Geladas
Iced Cappucino Piegel

9,00

Espresso Tônica

9,00

espresso, leite, essência de avelã
ou canela e gelo

espresso, tônica e gelo

Iced Latte

espresso, licor Baileys, menta e gelo

espresso, leite,
toque de baunilha e gelo

9,00

Baileys Refresh

12,00

Chocolate Batido

8,50

Iced Latte

Água

3,10

Água de Coco

4,90

Refri Lata

4,20

Ice Tea

4,00

Limonada

7,20

Suco de Laranja Piegel 500ml

6,50

Sucos 500ml

7,20

Suco Integral de Uva 500ml

8,20

Mate Batido

8,20

Vitamina 500ml

9,20

Soda Italiana

9,50

com ou sem gás

pêssego ou limão

abacaxi, abacaxi com hortelã, coco, morango,
maracujá e frutas vermelhas com água ou leite

natural ou limão
banana, maçã, mamão
frutas vermelhas ou maçã verde

Para toda hora

Pão Na Chapa

4,50

Pão na Chapa com Doce de Leite e Requeijão

7,50

Pão com o que você mais gosta!

6,00

Pão com Peito de Peru ou Queijo Branco

7,50

Pão com Bolinho de Carne

8,50

Misto Quente ou Frio

7,50

mussarela ou presunto ou mortadela ou ovo
quente ou frio
pão fatiado ou francês, servido quente ou frio
pão, bolinho e maionese

pão fatiado ou francês, com presunto e mussarela.

Misto Light

10,50

Bauru

9,80

Especial Integral

17,50

pão fatiado ou francês, com peito de peru e queijo branco.
servido quente ou frio
pão fatiado ou francês, com presunto,
mussarela, tomate e orégano. servido quente ou frio
três fatias de pão fatiado integral, queijo branco,
peito de peru, tomate e alface. servido quente.

Opção de pão fatiado (duas fatias)

Especialíssimos
da nossa vitrine

Mini Pizza

12,50

Quiche

8,50

margherita, queijo & presunto ou calabresa
alho poró

Sanduíche de Pernil

pão bolinha, pernil desfiado com mussarela, tomate e cheiro verde

Empadão Palmito

CONFIRA NOSSOS
SABORES
13,50

19,50
8,50

Bruschetta
Ciabatta
Sanduíche Natural

Especial Integral

Bruschetta

Mini Pizza

Salgados
Pão de Queijo com Doce de Leite e Requeijão - 4 unidades

7,50

Pão de Queijo Piegel - 4 unidades

4,80

Bolinho de Carne

7,90

Coxinha

7,90

Empada

7,90

Pão de Batata

7,90

Pastel Assado

7,90

Pastel Assado Integral

7,90

Esfiha

7,90

frango e catupiry ou só frango
frango

frango & catupiry ou só catupiry
frango & requeijão, queijo & presunto, carne ou palmito
frango & alho poró, champignon & peito de peru,
palmito & margherita
carne

Ovos
do seu jeito

13,50

Frito, Mexido ou Omelete

Escolha
2 acompanhamentos:
Pão pluma ou francês
Tomate
Bacon
Queijo branco
Peito de peru
Mussarela
Presunto

Tapioca ou
Crepioca 14,50
Recheios:
Queijo e Presunto
Queijo Branco e Peito de Peru
Ovos Mexidos
Frango Cremoso ( frango desfiado,
requeijão, cenoura ralada e cheiro
verde
Vegetariano (tomate, alface e
orégano)

Hambúrguer
X Burguer

12,00

hambúrguer, mussarela, presunto e maionese.
só hambúrguer 10,00

X Salada

13,50

X Egg

15,50

X Bacon

16,50

X Tudo

20,50

X Piegel

24,50

hambúrguer, mussarela, presunto,
alface, tomate e maionese
hambúrguer, mussarela, presunto, ovo,
maionese, alface e tomate
hambúrguer, mussarela, presunto, bacon,
maionese, alface e tomate
hambúrguer, mussarela, presunto, ovo, bacon,
maionese, alface e tomate
2 hambúrguers, mussarela, presunto, ovo, bacon,
maionese, alface e tomate

EXTRAS:
+3,00 - ovo, bacon, hambúrger, frios ou salada

Doces

Confira as opções de bolos, tortas e sobremesas na nossa vitrine!

