Café Bistrô

Pãozinho australiano, com manteiga de café $10

PARA COMEÇAR
Raviolone de gema com manteiga de café e farofinha de brioche
com castanha de ca ju $24
Sandubinha de frango agridoce, rúcula, salsa criolla e maionese de limão $24
Pancetta glaceada com saladinha de aipo, pimenta dedo de moça
e caviar de café $30
Crudo de salmão ao molho ponzu trufado $30
Costelina suína caramelizada ao molho agridoce $33
Tartar de mignon ao molho especial da casa, picles de cebola roxa, maionese
de limão e gema curada ralada. Acompanha torradinhas de brioche. $36
Beignets de camarão com molho picante $47
Burrata, azeite balsâmico, folhas de rúcula e tomatinhos confit $60

BISTRÔ

PRINCIPAIS
Couscous vegano com legumes, mix de cogumelos, damasco
e um toque de açafrão $40
Kofi Salad, mix de alfaces, rúcula, manga, presunto cru, tomate cereja
e molho balsâmico trufado $35
Kofi Burguer, hamburguer angus 180g, rúcula, tomate, mussarela, picles de cebola
roxa, bacon e molho de mostarda dijon. Acompanha batatas fritas $39
Arroz de costela e ovo estalado com gema mole $40
Galinhada com frango desfiado, bacon e ovo estalado com gema mole $35
Tortelloni de ricota e castanha de ca ju, fonduta de açafrão, tomatinhos confit
e farofa de brioche $48
Penne cremoso gratinado com aspargos e cogumelos $49
Rosbife de mignon, molho asiático, batatas bolinhas rústicas e rúcula $60
Stinco suíno, purê de abóbora e saladinha cítrica de repolho $65
Risotto de abóbora com camarão, ervilha torta e azeite de salsa
com dedo de moça $65
Pargo confitado no vinagrete de mel e purê de pupunha $75
Ancho grelhado e fatiado com creme de milho, aspargos, cenourinhas,
tomatinhos e gremolata $85
Bavette com vieiras, zabaione de limão, espinafre e tomatinhos $89

BISTRÔ

PARA ADOÇAR
Saladinha de frutas da estação $12
Affogato tradicional $14
Affogato com Baileys $26
Zabaione de café com mousse de chocolate e crumble de castanha de ca ju $16
Cinnamon roll com creme inglês de café $14
Brownie com sorvete de baunilha e calda de Nutella $20
Verrine de cheesecake de frutas vermelhas $20
Tiramisù $22
Torta ganache de chocolate com geléia de laranja e nozes caramelizadas $22

SUGESTÕES DE DIGESTIVOS
Baileys $22
Limoncello 24
Licor de café de tequila Patron $39

Confira também nossa
Carta Especial de Cafés

BISTRÔ

Café Bistrô

PADOCA KOFI & CO
ACOMPANHAMENTOS $3
Mel, Manteiga, Cream Cheese, Granola,
Calda de Nutella e Geléia de Frutas Vermelhas
Pães + 1 acompanhamento $12
Integral italiano com nozes
Mini Australiano 2un.
Mini Mischbrot com sementes de abóbora 2un.
Ciabatta de azeitona
Pães de queijo tradicional ou gorgonzola $6,5
multigrãos $7
waffle $9
Sanduíches de Brioche com manteiga $12
com cream cheese $15
caprese/ mussarela e presunto cru $18
Croissant + 1 acompanhamento $14
Toasts de Brioche com creme de gorgonzola, mel e rúcula $18
avocado caprese $20
avocado tradicional $22
mix de cogumelos $24
salmão defumado $30

PADOCA & BRUNCH

Café Bistrô

Omelete / Ovos Mexidos
com mix de cogumelos $20
com bacon $16
caprese $15
simples $12
Eggs benedict com hollandaise, ovo pochê e presunto cru $20
Croque Monsieur $24
Croque Madame $26

PARA ADOÇAR
Bolo do dia $8
Salada de frutas $12
Iogurte com granola $12
Pancake com morango $15
Pain au chocolat $16

PADOCA & BRUNCH

MONTE SEU BRUNCH
Sábados e Domingos de 9H às 16H
1 opção de cada categoria +
2 acompanhamentos $55

BEBIDAS QUENTES
Café Espresso
Cappuccino
Chá de cáscara de café
Chocolate quente
Café Coado Unique Edição Limitada + $4
Shot de café Jacú Bird coado na Aeropress +$5
BEBIDAS FRIAS
Sucos laranja ou suco verde
Iced Cappuccino
Iced Chocolate
Kombucha Booz + $5
Mimosa + $6
The Witbier Drink Witbier e suco de laranja + $6
Cranberry Bubble espumante e suco de Cranberry + $6
PÃES
Integral italiano com nozes
Mini australiano 2un.
Mini Mischbrot com semente de abóbora 2un.
Ciabatta de azeitona
Tostado de Brioche com manteiga
Tostado de Brioche com cream cheese + $3
Toast avocado tradicional ou caprese
Toast gorgonzola
Toast cogumelos + $7
Toast avocado salmão + $8

PADOCA & BRUNCH

Croque Monsieur + $7
Croque Madame + $8
OMELETE / OVOS MEXIDOS
Simples
Caprese
Com bacon
Cogumelos + $7
Eggs Benedict + 8
PARA ADOÇAR
Bolo do dia
Salada de frutas
Iogurte integral
Pancake com morango
Pain au chocolat + $8

Confira também nossa
Carta Especial de Cafés

PADOCA & BRUNCH

Café Bistrô

BEBIDAS
Água com e sem gás $6,5
Acqua Panna 250ml $15
San Pellegrino 250ml $15
Água de Coco $8
Refrigerantes $6,5
Sucos Naturais 300ml $9 440ml $15
Suco de uva tinto ou branco integral $12
Suco de tomate temperado $17
Pink lemonade artesanal com suco de cranberry $12
Kombucha limão e gengibre, hibisco e abacaxi, e maracujá $16

BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS & DRINKS CLÁSSICOS

Café Bistrô

DRINKS CLÁSSICOS
Gin Tonic Tanqueray, tônica e limão tahiti $35
Fitzgerald Tanqueray, angostura e limão siciliano $35
Dry Martini Tanqueray, vermute branco seco e azeitona $38
Negroni Tanqueray, Campari e vermute tinto $39
Old Fashioned Bourbon e angostura $36
Boulevardier Bourbon, vermute tinto e Campari $39
Manhattan Bourbon, vermute tinto e angostura $46

Cosmopolitan Vodka Ketel One, Cointreau, suco de cranberry, suco de limão $26
Bloody Mary Vodka Ketel One, suco de limão, suco de tomate temperado $28
Caipis sakê, cachaça e vodka $26

Moscow Mule Vodka Ketel One, suco de limão, xarope de gengibre
e club soda $34

Margarita tequila, Cointreau e suco de limão $36

Mojito Rum, tônica, limão tahiti e hortelã $26

Aperol Spritz espumante, aperol e tônica $28

BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS & DRINKS CLÁSSICOS

DRINKS KOFI&CO
Café Correto Espresso, Baileys ou cachaça $14
Baileys Nitro Kofi Baileys e espresso batidos $16
Irish Kofi Espresso, whiskey irlândes, açúcar mascavo e panna $24
Flat White Martini Espresso, Baileys e vodka $26

G&T 1830 Tanqueray, água tônica, fatias de morango e laranja $35
Gin Tonic Cardamomo Tanqueray, tônica, cardamomo e limão siciliano $38
Gin Tonic Hibiscus Tea Tanqueray, tônica, chá de hibisco e rosa mosqueta $39
Gin Tonic Sevilla Taqueray Sevilla, tônica e laranja $39
Gin Tonic White Lady Tanqueray, suco de limão, Cointreau e angostura $39

Red Highball Tonic Red label e tônica $30
Black Fashioned Black Label e angostura $36

Bloody Maria Tequila, suco de limão e suco de tomate temperado $29
Smirnoff Tonic Vodka, tônica, limão e hortelã $26

DOSES WHISKEY
Red Label $23
Jameson $25
Jack Daniel’s $32
Black Label $33

DRINKS KOFI&CO e DOSES

Café Bistrô

CERVEJAS
PILSNER
Leopoldina Pilsner Lager . Pilsner 500ml $25
álcool: 5,0% IBU:15 | Corpo leve

Leopoldina Bohemian Pilsner Lager . Bohemian Pilsner 500ml $28
álcool: 5,0% IBU:40 | Corpo médio

LAGER
Estrella Galícia Lager Lager . American Lager 300ml $8 600ml $15
álcool: 4,7% IBU:16 | Corpo leve

Heineken Lager Lager . American Lager 300ml $8 600ml $15
álcool: 5,0% IBU:17 | Corpo leve

Red Stripe Lager Lager . Premium American Lager 330ml $11
álcool: 4,7% IBU:21 | Corpo médio

Dama Bier American Lager Lager . American Lager 600ml $25
álcool: 4,5% IBU:30 | Corpo leve

RED ALE
Leopoldina Red Ale Ale . Red Ale 500ml $28
álcool: 6,5% IBU:30 | Corpo médio

AMERICAN PALE ALE
Leopoldina APA Ale . American Pale Ale 500ml $28
álcool: 4,0% IBU:35 | Corpo leve

INDIAN PALE ALE
Goose Island IPA Ale . Indian Pale Ale 355ml $26
álcool: 5,9% IBU:55 | Corpo médio

Leopoldina IPA Ale . American IPA 500ml $31
álcool: 6,5% IBU:60 | Corpo encorpada

CERVEJAS

CERVEJAS
SESSION IPA
Goose Island Midway Ale . Session IPA 355ml $15
álcool: 4,1% IBU: 30 | Corpo leve

PORTER
Leopoldina Porter Ale . Robust Porter 500ml $28
álcool: 6,0% IBU:25 | Corpo médio

IRISH STOUT
O’hara Irish Stout Ale. Irish Stout 330ml $20
álcool: 4,3% IBU:36 | Corpo encorpada

RUSSIAN IMPERIAL STOUT
Wäls Petroleum Ale . Russian Imperial Stout 375ml $27
álcool: 12,0% IBU:70 | Corpo encorpada

Wäls Session Citra Ale . Session IPA 600ml $25
álcool: 3,9% IBU:30 | Corpo médio

WEISSBIER
Paulaner Hefe Weissbier Naturtrüb Ale . German Weizen 500ml $22
álcool: 5,5% IBU: 12 | Corpo médio

WITBIER
Wäls Belgian Witte Ale . Whitbier 600ml $25
álcool: 5,0% IBU: 20 | Corpo leve

BELGIAN STRONG ALE
Wäls Trippel Ale . Belgian Strong Ale 375ml $27
álcool: 9,0% IBU: 38 | Corpo leve

FARMHOUSE ALE
Wäls 42 Ale . Saison 375ml $27
álcool: 6,5% IBU: 30 | Corpo médio

BIERRE BRUT
Wäls Brut Champenoise . Bierre Brut 750ml $200
álcool: 9,0% IBU: 40 | Corpo médio

CERVEJAS

ESPUMANTES, VINHOS BRANCO E ROSÉ
ESPUMANTES
Nocturno Brut Chenin, Ugni Blanc $65
Mendonza ARGENTINA - 11,5%

Terra Serena Extra Dry Rosé Glera, Merlot $79
Vêneto ITÁLIA - 11%

BRANCOS
Mancura Etnia Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc $69
Vale Central CHILE - 13%

Vistamar Brisa Chardonnay Chardonnay $69
Vale Central CHILE - 13%

Miluna Puglia Bianco Malvasia Bianca, Chardonnay $69
Puglia ITÁLIA - 11,5%

Churchill’s Meio Queijo Douro Branco Rabigato, Viosinho, Arinto $97
Douro PORTUGAL - 12%

ROSÉ
Estandon Brise Marine Grenache, Syrah $87
Provance FRANÇA - 12,5%

ESPUMANTES, VINHOS BRANCOS & ROSÉ

VINHOS TINTOS
TINTOS ITÁLIA
Miluna Rosso Malvasia Nera, NegroAmaro, Sangiovese $69
Puglia ITÁLIA - 12%

Acquerello Nero D’Ávola Terre Siciliane IGT Nero D’Ávola $97
Sicília ITÁLIA - 13,5%

Il Pumo Primitivo Salento Primitivo $104
Puglia ITÁLIA - 13,5%

Talenti Rosso di Toscanazirlo IGT Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot $111
Montalcino ITÁLIA - 13,5%

TINTOS FRANÇA
Delas Syrah Syrah $118
Vale Du Rhône FRANÇA -12%

Mirandelle Lurton Rouge Cabernet Sauvignon, Merlot $132
Bordeaux FRANÇA - 13%

TINTOS ESPANHA
Algairen Tempranillo Tempranillo $69
Cariñena ESPANHA - 14%

Tarima Orgânico Monastrel $132
Alicante ESPANHA - 14,5%

TINTO PORTUGAL
Churchill’s Meio Queijo Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz $97
Douro PORTUGAL - 13,5%

VINHOS TINTOS

VINHOS TINTOS
TINTOS CHILE
Mancura Etnia Merlot Merlot $69
Vale Central CHILE - 13%

Mancura Etnia Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon $69
Vale Central CHILE - 13%

VistaMar Brisa Carménère $69
Vale Central CHILE - 13%

Leyda Reserva Pinot Noir Pinot Noir $104
Vale do Leyda CHILE - 13,5%

Errazuriz Estate Series Cabernet Sauvignon $124
Vale do Conchagua CHILE - 13,5%

TINTOS ARGENTINA
Circus Malbec $83
Mendoza ARGENTINA - 13,2%

Pulenta La Flor Cabernet Sauvignon $124
Mendoza ARGENTINA - 14,5%

Cobos Felino Malbec $139
Perdriel ARGENTINA - 14%

TINTO ÁFRICA DO SUL
Barista Pinotage $166
Paarl ÁFRICA DO SUL - 13%

VINHOS TINTOS

VINHOS MEIA GARRAFA
BRANCOS
Acquerello Pinot Grigio Terre Siciliane IGT Pinot Grigio $56
Sicília ITÁLIA - 12%

TINTOS
Mancura Etnia Cabernet Sauvignon $34
Vale Central CHILE - 13%

Acquerello Nero D’Avola Terre Siciliane IGT Nero D’Avola $56
Sicília ITÁLIA - 13,5%

VINHOS EM TAÇA
BRANCO
Brisa Chardonnay Chardonnay $21
Vale do Rapel CHILE - 13%

TINTO
Mancura Etnia Cabernet Sauvignon $21
Vale Central CHILE - 13%

VINHOS MEIA GARRAFA & TAÇA

Café Bistrô

CARTA DE CAFÉS
ESPRESSO
Extração sob alta pressão gerando uma bebida concentrada, equilibrada
entre doce e cítrica, não amarga, com retrogosto prolongado e com corpo
presente. Avalie a espessa crema “tigrada”
Grão do dia $6,5
Escolha de seu grão $10
Em busca do espresso perfeito $16
Grão Jacu Bird $34

ESPRESSO DUPLO
Grão do dia $10
Escolha seu grão $13
RISTRETO
Espresso curto. Aproveita a primeira extração do café que
concentra óleos essenciais e açúcares
Grão do dia $6,5
Escolha seu grão $10
DUPLO RISTRETO ou ‘GRAXA DUPLA”
Espresso muito curto em dobro. O que tem de mais nobre no espresso
Grão do dia $10
Escolha seu grão $13
NITRO KOFI
Espresso duplo e gelo batidos $10

LUNGO
Espresso um pouco mais diluído $6,5

ESPRESSO & SUAS VARIAÇÕES

AMERICANO
Típico dos EUA
Adicione 120ml de água quente ao seu espresso $6,5

CARIOCA
Típico do Rio de Janeiro
Adicione 20ml de água quente ao seu espresso $6,5

CAFÉ COM LEITE
Leite integral ou desnatado
Leite vegetal de castanha de ca ju + $3
MACCHIATO
Espresso manchado com crema de leite $8,5

DUPLO MACCHIATO
Espresso duplo manchado com crema de leite $11

LACRIMA
Leite manchado com apenas uma lágrima de espresso $11

LATTE
Consiste em um café espresso com leite vaporizado e pouca crema $11

CAPPUCCINO
O cappuccino clássico italiano consiste em um terço de café espresso, um terço de
leite vaporizado e um terço de crema de leite vaporizado $11

FLAT WHITE
Originário da Austrália,
duplo espresso, leite vaporizado e pouca crema de leite $11

CORTADO
Originário da Espanha,
duplo espresso, leite vaporizado e sem crema de leite $11

PINGADO
Típico de Portugal e Brasil: café coado com leite quente.
Proporção? Diga-nos como você prefere $11

ESPRESSO & CAFÉ COM LEITE

COADO
Grãos artesanais 150ml $9
Grão edição limitada 150ml $13
Grão Jacu Bird 50ml $14 150ml 27
MÉTODOS de EXTRAÇÃO a quente
Do mais encorpado para o menos encorpado,
do mais turvo para o mais translúcido

Turco / Ibriq / Cezve / Rakwa
Corpo espesso, leve amargor presente, com possibilidade de acrescentar especiarias.
Este método remete à tradição ritual e charme do oriente médio, norte da África e
leste europeu. Provavelmente é o método mais antigo de preparo

French Press / Cafètiere / Pressca
O café em infusão é filtrado por um êmbolo com filtro de metal liberando óleos e
finas partículas e proporcionando um corpo rico. Um método clássico.
O modo Pressca é um método desenvolvido no Brasil

Eva Solo / Café Solo Infusão / Prismo Fellow / Coffee Bowl
Café em infusão filtrado através um filtro de metal liberando óleos e finas
partículas proporcionando corpo rico. Eva Solo é uma premiada marca de design
dinamarquesa e o método Prismo é um anexo para a Aeropress

Filtro de Metal: Caféor, Bodum, Eva Solo,
Bialetti e Aeropress Pour Over
Café coado em filtro de metal que produz um café com mais corpo devido aos óleos
e partículas suspensas. Esses métodos são uma releitura dos coadores tradicionais

FILTRO DE PANO
Café coado em filtro de pano que retira partículas suspensas mas libera óleos
proporcionando uma bebida com mais corpo. Este é um método dos mais antigos e
rústicos de fazer café, muito comum no interior do Brasil, África e América Latina

FILTRO DE PAPEL
Café coado em filtro de papel que retira partículas suspensas e óleos
proporcionando uma bebida mais “limpa” e translúcida

Filtro de Papel sem infusão
GINA, V60, KOAR, COLLAPSIBLE, MELITTA, BONMAC, AEROPRESS, CLEVER e COAFLEX:
bebida com mais complexidade e sabor além de uma textura mais limpa
KALITA: seu formato de base alargada proporciona uma extração mais
homogênea e uma maior consistência entre xícaras

CAFÉ COADO

Filtro de Papel com infusão
GINA, GINA GOTEJAMENTO e CLEVER: possibilita diferentes tempos de infusão antes
do café ser “coado”.
AEROPRESS: café em infusão pressionado por um êmbolo que passa por um filtro
de papel. Bebida limpa com textura elegante e várias nuances de sabor e aroma. O
equipamento parece uma grande seringa.
VACUUM POT
SIFÃO / GLOBINHO: o preparo do café encanta e o resultado da bebida é
interessante, limpo e equilibrado. Muito popular no Japão
MOKA / BIALETTI: ícone do design mundial produz um café intenso e com bom corpo

CHEMEX
É considerada uma das mais modernas peças de design dos últimos tempos, exposta
no MoMa NY. Produz uma bebida “limpa” facilitando a percepção de seus sabores

MÉTODOS de EXTRAÇÃO a frio
Toddy, Bodum, Gina e Aeropress Cold Brew
Bebida doce, de baixa acidez e sem amargor. Por ser extraído com água à
temperatura ambiente, a extração leva mais de 12 horas.
Extraímos com água de coco e adicionamos um twist de laranja.
Consulte qual o grão do dia $14

DRINKS COM CAFÉ, CHOCOLATE & AFINS
Drink do barista Consulte o barista
Café com Panna Espresso com panna: “creme” feito com leite gelado $10
Iced Cappuccino Espresso, leite frio e gelo batidos $11
Kofi Honey Café coado, mel, lascas de gengibre e twist de laranja $11
Chocolate Quente Leite vaporizado e chocolate cremoso e aveludado $12
Iced Chocolate Leite e cacau 50% batidos com gelo $12

CAFÉ COADO & DRINKS NÃO ALCÓOLICOS COM CAFÉ e CHOCOLATE

Cappuccino Vienense Leva uma base de café, leite vaporizado,
calda de chocolate e panna $14
Mocha ao Choco Latte com calda de chocolate $14
Kofi Baunilha Espresso, leite frio, baunilha, calda de chocolate
e raspas de laranja $14
Tonifique Seu Espresso Espresso duplo, tônica e rodela de laranja $14
Affogato Espresso sobre sorvete de nata e
cama de calda de chocolate $16
Frapê Sorvete de nata batido com espresso, leite e gelo $24

RITUAIS KOFI&CO
Ristretto vs. lungo Avaliaremos como a diluição influencia no sabor do café $13
Diluindo o Espresso: 3 fases Aprofundaremos a avaliação da
diluição no sabor do café $13
Espresso vs. coado: mesmo grão Avaliaremos como a máquina
de espresso potencializa o sabor do grão $16
Xícara fria vs. xícara quente Avaliaremos a influência da
temperatura da xícara no sabor do café $18
Café artesanal vs. café do dia a dia Tem mesmo diferença?
Sinta a influência do grão e da torra $18
Ritual Eva Solo: infusão vs. coado Avaliaremos a influência da
infusão no sabor do café $18
Ritual Vacuum Pot: sifão vs. moka Japão vs. Itália: leitura de
cada país do vacuum pot $18
Ritual extremos: turco vs. Chemex Pode o mesmo grão
gerar cafés tão diferentes? $18
Ritual Cold Brew vs. Iced Coffee Se todos os dois são gelados, qual a
diferença? $23
Ritual Hario: filtro de metal vs. de pano vs. de papel Avaliaremos a influência
dos diferentes filtros no sabor do café $27
Ritual Exótico Consulte o barista

DRINKS NÃO ALCÓOLICOS COM CAFÉ e CHOCOLATE & RITUAIS do KOFI

CURIOSIDADES SOBRE O CAFÉ
Torrefadores e Microlotes
Consulte nossos baristas para conhecer os
Torrefadores e Microlotes disponíveis

Procure avaliar no café
Aroma
Sabor
Acidez
Dulçor
Corpo
Retrogosto
Equilíbrio
Amargor

Segredos para um bom café
Use bons grãos moídos na hora
Use boa água - filtrada ou mineral - e na temperatura correta
Limpe muito bem os equipamentos. Escaldar filtro e equipamento
Use a proporção correta entre água e café
Seja exato com os tempos de extração
Use a correlação adequada entre nível de moagem, tempo e método de extração

As 4 ondas do Café
1ª onda: crescimento do consumo de café através da industrialização
2ª onda: desenvolvimento dos cafés especiais
3ª onda: qualidade excepcional em toda a cadeia produtiva - da semente
à xícara - ; produto artesanal
4ª onda: cafés artesanais extraídos em casa?

CURIOSIDADES SOBRE O CAFÉ

Café Bistrô

CHÁS

Infusão de Cáscara
Uma infusão feita com a casca do fruto do
café. Possui uma agradável doçura e uma
leve acidez $11

CHÁS DAMMANN FRÈRES

Chá verde aromatizado
Yunnan Mint
Chá verde de Yunnan aromatizado
naturalmente com folhas de menta.
Resulta em um sabor amargo e persistente
combinado com o frescor de folhas de
hortelã Nanah $12

Chá preto African Breakfast
A combinação perfeita entre chá preto
Assam e Rwanda. Resulta em sabor intenso
para aqueles que gostam de uma manhã
forte. Ótimo também com leite $12

Chá preto aromatizado
Ceylon Earl Grey
Um casamento sutil de chás provenientes
do Ceilão e óleo essencial de bergamota
da Calábria. Resulta em um equilibrado
Premium Earl Grey $12

Chá preto aromatizado Melange
Quatre Fruits Rouge
Uma mistura de chás originários do
Ceilão aromatizado com cereja, morango,
framboesa e groselha, resultando em um
verdadeiro buquê frutado. Embelezado com
pedaços de morango e groselha $12

CARTA DE CHÁS

Infusão Camomille
Cultivado na Europa Oriental, onde a
colheita ocorre de maio a junho, essa
infusão que tem cor amarela brilhante
carrega um sabor doce e frutado
com notas de abacaxi $12

Infusão Carcadet Nuit D’Eté
Mistura de flores de hibisco, pedaços de
maçã seca, cascas de rosa mosqueta
aromatizadas com sabores de framboesa,
morango e creme $12

Infusão Rooibos Vanille
Esta infusão é uma harmonia sutil entre
estas duas plantas. A doçura da baunilha
de Madagascar uniu-se a um sabor
suave de Rooibos $12

Café Bistrô

MENU EXECUTIVO
Segunda a Sexta . 12H às 16H

Somente prato $38
Prato + Entrada ou Sobremesa $44
Menu Completo $50

SEGUNDA
Salada Caesar
Polentinhas funghi
Bruschetta

Risotto Caprese
Polpettone com bavette na manteiga
Saint Peter com legumes

TERÇA
Salada mix de folhas
Polentinhas pomodoro
Toast de gorgonzola e mel

Penne ao Pesto
Frango à milanesa, purê de mandioquinha e brocólis
Saint Peter com risotto de limão

QUARTA
Salada Caprese
Polentinhas gorgonzola
Toast pizzaiolo

Gnocchi alla sorrentina
Costelinha suína com purê de batata e rúcula
Risotto funghi

QUINTA
Salada Caesar
Polentinhas pomodoro
Toast Gorgonzola e mel

SEXTA
Salada mix de folhas
Polentinhas funghi
Bruschetta

Penne Caprese
Saint Peter com purê de banana, tapenade de
azeitonas, farofinha de brioche e rúcula
Frango à parmegiana com fritas

Gnocchi dourado alla salvia
Galeto com purê de batata e chimichurri
Picadinho do Kofi

SOBREMESAS
Salada de frutas
Sorvete do dia
Pannacotta de Bailey’s
Brigadeiro de colher com frutas vermelhas

PRATO DE SÁBADO
Feijoada do Kofi $38
Acompanha couve, arroz, vinagrete
de laranja e farofinha de biju com bacon
prato disponível de 12h às 16h

