
B I S T R O 

M  E  N  U



              Bebidas
 
            Sucos (pergunte o sabor)

            Refrigerantes (Coca cola, Coca zero, 
            Guaraná antártica e guaraná antártica zero
                                                                        
            Café expresso                                                                           R$5,50

            com creme                                                                                R$7,00
  
            com leite                                                                                    R$6,50 

            Cappucino                                                                                 R$8,00

            Cappuccino com creme                                                           R$9,50

I           Ice Cappuccino                                                                         R$9,50

            Machiatto                                                                                  R$6,50

            Chá (pergunte os sabores)                                                        R$4,50

            Cervejas – Stella e Heineken                                                    R$6,50

            Vinhos (pegue na adega)

     “A poesia e a cozinha são irmães” Eça de Queiroz

R$7,50

R$5,50

Para começar bem o dia ...
 
Croissant - manteiga e geleia                                                  R$ 10,00

Torrada Petrópolis – manteiga e geleia                                 R$ 10,00

Bolo Officina – fatia                                                                  R$   7,50

Para beliscar ..
.
Brie crocante e derretido com torradas de pão da 
casa                                                                                           R$ 29,00
brie, amêndoas, mel 

Carpaccio de salmão com cream cheese e dill com
torradas de pão da casa 
salmão, cream cheese, dill, limão, azeite

Quiches 

Alho Poró                                                                                  R$ 20,00
massa de quiche tradicional, queijo gruyère,
muçarela, alho poró 

Lorraine                                                                                     R$ 20,00
massa de quiche tradicional, queijo gruyère,
muçarela, bacon, cebola 

Brie com Damasco                                                                  R$ 20,00
massa de quiche tradicional, queijo gruyère,
muçarela, damasco
 
Mini torta de bacalhau com massa ao perfume de
grana padano                                                                       
massa de torta tradicional aromatizada com grana padano,
queijo parmesão, ovo, bacalhau, creme de leite, cebola,
azeite

Acompanhamento: 
Folhas verdes da serra 
ao molho balsâmico Officina

   R$ 25,00

  R$ 39,00

B I S T R O 

Sanduiches

Croque monsieur                                                                     R$ 25,00
pão de brioche, presunto royale, queijo gruyère,
parmesão e molho bechamel

Ciabata                                                                                     R$ 25,00
sanduiche na ciabata, recheado com carne assada,
cebola glaceadas, no molho roti e quaijo.
Acompanhamento: Folhas verdes da serra
ao molho de mostarda

Australiano                                                                              R$ 25,00
pão australiano, rostbife berna, recheado com 
costela suína delmada, molho roti e queijo 
Acompanhamento: Folhas verdes da serra 
ao molho de mostarda

Vegetariano                                                                             R$ 25,00
ciabatta, abobrinha, berinjela, cream cheese
Acompanhamento: Folhas verdes da serra ao
molho balsâmico Officina

E para adoçar ...

Mousse de chocolate meio amargo com nozes               R$ 15,00

Torta de maçã ao gelato de canela                                    R$ 15,00

Cheese Cake Oficcina                                                           R$ 15,00

“Gastronomia é comer olhando pro céu” Millôr Fernandes


