hambúguer de falafel [berinjela, picles de cebola e
maxixe, alface e maionese da casa] R$ 45
tapioca caprese R$ 26
polvilho do Maní com requeijão e coalhada seca R$ 20
tostex | queijo quente R$ 16
pão de queijo R$ 8
pão de queijo funcional R$ 8

BELISQUETES
bolinhos de tapioca com carne-seca e requeijão
acompanha geleia de pimenta R$ 40
chips de batata com rosbife, lapsang souchong
e mostarda de Dijon R$ 48

pastelzinho de pupunha com nirá R$ 39
míni tortilla com atum fresco, tucupi preto, jalapenõ,
tomate confitado, coentro e picles de maxixe R$ 48
batatas fritas R$ 26

DOCES
brigadeiros de cacau 6 unidades R$ 12
bolo gelado de coco R$ 15
sorvetes Maní dois sabores R$ 15
salada de fruta, iogurte e granola R$ 22
o segredo do bolo | bolo de chocolate e brigadeiro
e sorvete de leite ninho R$ 35
“o ovo” | espuma de coco, sorvete de gemada
e coquinhos crocantes R$ 34

SALADAS
minissalada de tomate defumado, mussarela de
búfala e rúcula selvagem R$ 28

copo | morango, suspiro, iogurte, doce de leite
e pedras de nata R$ 34

churros com doce de leite ou chocolate R$ 30

10 grãos | com abóbora, tomate, lascas de frango
e hortelã R$ 49 | R$ 59
Manioca | mix de alfaces, gorgonzola, maçã
confitada, nozes caramelizadas, croûtons e aceto
balsâmico R$ 49 | R$ 59

LANCHES
acompanhados de porção de batatas fritas
ou salada de folhas
hambúrguer com gruyère, cebola e tomate
confitados, rúcula e maionese defumada R$ 55

x-salada [hambúguer de 100 g, queijo prato, alface,
tomate e maionese da casa] R$ 45

vegano

SUCOS NATURAIS 450 ml
beterraba + laranja R$ 15
melancia + água de coco R$ 16
limão + capim-santo R$ 15
maçã-verde + água de coco R$ 16
abacaxi + hortelã R$ 15
limão + abacate + manjericão R$ 16
laranja R$ 15
limonada suíça R$ 15

OUTRAS BEBIDAS
água com ou sem gás R$ 7
Evian ou Badoit 330 ml R$ 16
Evian ou Badoit 750 ml R$ 26
refrigerante R$ 8

GELADINHOS
smoothie de manga + banana + chia R$ 20

CAFÉS NESPRESSO

todos vêm com um brigadeiro de cacau
espresso R$ 8
espresso com leite R$ 9
espresso com Nutella R$ 10
espresso duplo R$ 12
espresso duplo com leite R$ 13
capuccino R$ 10 | duplo R$ 16
iced latte macchiato R$ 14

smoothie de açaí + morango + laranja R$ 25

INFUSÕES

milk shake feito com sorvete do Maní R$ 25
açaí com frutas e granola R$ 30

maracujá + mel + gengibre R$ 13
limão-siciliano + capim-santo R$ 11
hortelã R$ 11

Ilustrações: Ivone Rizzo Bins

tempo de preparo das infusões: cerca de 12 minutos

APRECIE SEM MODERAÇÃO

Serviço 13% opcional

Se beber, não dirija!

