
C A F É S

QUALITY COFFEE

Buscamos cafés com personalidade para você. Por 
isso, mudamos nossos cafés constantemente para 
que você possa provar o resultado do trabalho dos 
produtores de café do Brasil inteiro. Nossos cafés 
são torrados e provados semanalmente, garantindo 
o maior frescor possível quando você consumir.

Espresso
Duplo

$5
$8

Café com Leite:
Pequeno - 60ml
Médio - 140ml
Grande - 280ml

Coado batch
Coado especial

$6
$8
$12

$7
$15

Consulte nossos baristas para conhecer 
as opções de cafés coados e espressos.

potinhos
Linha bronze

 Cafés com pontuação intermediária, entre 84-85 pontos, 
com doçura e acidez presentes e equilibradas, mas sem 
um sensorial tão evidente.

Cafés com pontução entre 86-88 pontos com caracterís-
ticas sensoriais mais potentes e nuances mais claras.

$15

Linha prata $20

100g 

Gelados - 200ml:
Coado
Espresso 
Espresso, leite e chocolate
Espresso, leite e caramelo    

$15
$15
$15
$15

Linha ouro $25
Os cafés nessa linha são de pontuação mais elevada, 
acima de 88 pontos e com sensorial bem presente e claro.

Aperol Spritz
Aperol, espumante e soda

Bellini
Espumante e suco de pêssego

Campari Spritz
Campari, espumante e soda

Garibaldi
Campari e suco de laranja

Jack and Coke
Bourbon e Coca Cola

Mimosa
Espumante e suco de laranja

Limoncello Spritz
Limoncello, espumante e soda
      
      

COQUETÉIS
(12h às 22h)

$25

$25

$25

$25

$25

$25

$30

Café, whiskey, xarope de açúcar e creme de leite
IRISH COFFEE                         $30

- coquetéis da noite no verso -

COMIDAS
Pão de queijo
Tortas salgadas
Docinhos
Cookie
Bolo 

$5
$10
$4
$5
$8

- consulte sabores -

Água
Refrigerante
Soda italiana
Suco
Chá quente 

$5
$7
$7
$8
$8

- consulte sabores -

ROYALTY PACK                        $100

Soft Drinks

Mocha - 280ml:
Café, leite e chocolate
Café, leite e caramelo

$12
$12



(a partir das 17h)

QUALITY COFFEE

COQUETÉIS
Champagne Cocktail
Espumante, brandy, bitter e açúcar

Caipirinha
Limão, cachaça e açúcar

Cosmopolitan
Vodka, licor de laranja, suco de cramberry e limão 

Daiquiri
Rum, xarope de açúcar e limão

Dry martini
Gin e Martini seco

French Connection
Cognac e Amaretto

Godfather
Whiskey e Amaretto

Manhattan
Whiskey e Vermouth doce

Milano Torino
Campari e Vermouth doce 

Mojito
Rum, limão, açúcar, hortelã e agua com gás

Sidecar
Brandy, licor de laranja, suco de limão siciliano e açúcar

Rabo de Galo
Cachaça e Vermouth doce

Macunaíma
Cachaça, limão, Fernet Branca e açúcar

Amaretto Sour
Amaretto, xarope de açúcar, limão e clara de ovo

Rum Sour
Rum, clara de ovo, limão e xarope de açúcar

$30 

$25

$25

$25

$25

$25

$25

$25

$30

$25

$25

$30

$25

$30

$30

Consulte nossos bartenders para
conhecer as opções.

Coquetéis  
ingredientes
premium $40

Nossa carta inicial de coquetéis é composta por 32 
bebidas clássicas, presentes nos menus de bares do 
mundo todo.
Acreditamos no poder do clássicos e eles são nosso 
ponto de partida. Aproveite para conhecer essas 
deliciosas bebidas e em caso de dúvidas, fale com os 
nossos bartenders.

Boulevardier
Campari, vermouth doce e whiskey

Espresso Martini
Espresso, vodka e licor de café

French 75
Gin, limão, xarope de açúcar e espumante

Jungle Bird
Rum escuro, Campari, suco de abacaxi, suco de limão
e xarope de açúcar

Margarita
Tequila, licor de laranja e suco de limão

Old Fashioned
Whiskey, xarope de açúcar e bitter

Penicilin
Whiskey, xarope de mel, limão e gengibre

Whiskey Sour
Whiskey, xarope de açúcar, clara de ovo, limão

Campari, vermouth doce e gin
NEGRONI                                  $30

DOMINGO E TERÇA
10h às 17h

  SEGUNDA
17h às 22h

  QUARTA A SÁBADO
10h às 22h

$30

$30

$30

$30

$30

$30

$30

$30

$20
$16

Brooklyn
Morada Hop Arábica

Cervejas


