Da Padoca
Pão de Queijo da Casa
Pão de Queijo Multigrãos da Casa
Cesta de Pães de Queijo (3 unidades)

Tapiocas
5,5
6,5

Cesta de Pães au Levain

15
18
14

Croissant
Croissant com Creme de Gianduia
Croissant com Amêndoas

9
15
15

tradicional
multigrãos

fatias tostadas na hora servidas com manteiga e geleia da casa

especial finais de semana

Ovos

Caprese
queijo branco, tomate, azeitonas pretas, pesto de rúcula e manjericão

Mahamudra

36

Mediterrânea

35

versão multigrãos, recheada com frango orgânico marinado em especiarias,
guacamole e saladinha verde
abobrinha grelhada, tomates assados, azeitonas pretas, coalhada seca,
ervas frescas

Mista

muçarela e presunto
queijo branco e peito de peru

15
20

Ovo Cremoso e Ervas

18

Na Chapa

Saladas

Americano

20

Cremoso

16

Cogumelos

21

Mexidos

13

2 ovos fritos com 3 fatias de bacon
mexidos com cream cheese e ervas
o cremoso com mix de cogumelos

Herb Chicken Salad

36

Caprese da Nonna

36

peito de frango orgânico marinado em especiarias,
mix de verde orgânico, croutons rústicos e molho
de iogurte especial
legumes grelhados, tomate e manjericão
fresquinhos, muçarela de búfala, azeitonas pretas
e pasta fria ao pesto da casa
+ peito de frango orgânico marinado
41
em especiarias

com manteiga
com requeijão
muçarela e presunto
queijo branco e peito de peru
*pães especiais

Sanduíches

No Croissant

16
15

ESPECIAIS

49

Salmão Tataki

54

acompanha torradas bem fininhas
filet de salmão mal passado, mix de cogumelos e arroz integral

Espaguete de Pupunha

com brócolis, tomates assados, farofa de pão artesanal e pesto de rúcula
com peito de frango orgânico marinado em especiarias

35
41

Gnocchi

37

Estrogonofe de Frango Orgânico

37

Feijoada Sto Pão

39

gnocchi a parisienne feito na casa, ao ragu de carne e tomate, com parmesão ralado na hora

Cogumelos e Gruyere

mix de cogumelos (paris e shimeji) gratinado
com queijo gruyere

/santopao
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31

Croque Monsieur/Madame
queijo emmental, presunto, molho dijonese
gratinado no pão de forma
madame (com ovo frito)

Gravlax Artesanal

29
32
36

Presunto Cru

34

salmão curado, molho de queijo branco
com pepino fresco e alface americana

com muçarela de búfala, pesto de rúcula e agrião

S A N D U I C H E S • TA P I O C A • O V O S • P R AT O S • S A L A DA S
@sto.pao

9
13
13
17
+3

(acompanha chips de batata doce)

Tartare de Salmão

com arroz integral, farofinha crocante, salada de couve e vinagrete picante

Na Ciabatta*

muçarela e presunto
queijo branco e peito de peru

Da Cozinha

com arroz integral e chips de batata doce

20

Cafés

leite desnatado ou zero lactose 2,00
leite extra (100ml) 1,50

Afogatto

14

a perfeita combinação entre sorvete
de doce de leite e um espresso

Café Latte
Capuccino
Chocolate

7
8,5
8

quente ou gelado

Cold Brew

14

Duplo
Espresso
Lait Sucrè (quente ou gelado)

6

nosso blend exclusivo infusionado
a frio por 24 horas e servido com gelo

café com leite servido com muito
doce de leite e um toque de canela

Mocha Santo Pão

espresso, espuma de leite e gotas
de chocolate amargo

Doces

4
12
9

6

Cheesecake

13

Pavê de Pão de Mel
Torta de Limão
Tapioca

12

o original

com a nossa combinação perfeita
de banana e doce de leite

Sucos

Camomila
Hibisco
Hortelã
Melissa com Erva Cidreira
Verde

FUNCIONAIS

8
8
8
8
8

Bebidas

Berries

14

Bronze

14

Citrus

14

Santo Pão

14

laranja, morango, amora e framboesa
bom para: a pele, visão e circulação
mamão, melão, laranja e cenoura
bom para: a pele, visão e digestão

morango, limão, abacaxi, mel, capim santo,
gengibre
bom para: emagrecimento, redução do inchaço
e digestão

Água

5

com ou sem gás

manga, abacaxi, couve, água de coco, hortelã
bom para: a pele, visão e digestão

Cervejas Artesanais

pergunte sobre a nossa carta especial

Cerveja Miller
Refrigerantes
Vinhos
garrafa tinto ou branco
taça tinto ou branco

Cookie do Gú

com gotinhas de chocolate

Chás

NAT U R A I S
10
6
68
13

abacaxi, laranja, limão ou melancia
duas frutas
acrescente gengibre ou hortelã

8
9
3

CREMOSOS
smoothie vermelho (nossa receita secreta
com frutas vermelhas)
vitamina de padoca (batida com leite,
morango, banana e mel)

Açaí

suco
na tigela com banana e granola

18
14
14
22,5

Pancakes

12

Escolha 2 Acompanhamentos

12

manteiga, cream cheese, mel, geleia da casa,
doce de leite, creme de avelã (+2,00)
20

Bolos

Banana da Vovó
Brownie com Nozes

7
8

sem glúten

Comidinhas
Chips de Batata Doce com Guacamole
Tartine de Legumes e Muçarela de Búfala

12
18

Brownie com Sorvete de Doce de Leite

16

com coalhada seca, caponata de beringela e abobrinha e manjericão fresco

Banana com Doce de Leite

15

Cenoura com muito Chocolate

13

frango orgânico com requeijão e alho-poró
legumes assados com queijo de cabra na massa integral
com saladinha

servido quentinho com 1 bola de sorvete artesanal
nossa especialidade

Torta da Fazenda

CAFÉ • SUCOS • DOCES • COMIDINHAS
@sto.pao
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