MENU
CAFÉS E AFINS (PORÇÕES INDIVIDUAIS)
Café Expresso Pequeno - copo descartável com aprox. 55ml
Café Grande - copo descartável com aprox. 160ml
Café com Leite Grande - copo descartável com aprox. 160ml
Cappuccino Pequeno - copo descartável com aprox. 55ml
Cappuccino Grande - copo descartável com aprox. 160ml
Chocolate Quente Pequeno - copo descartável com aprox. 55ml
Chocolate Quente Grande - copo descartável com aprox. 160ml
Banana da Terra Cozida - acompanha manteiga, canela e açúcar a parte
Cuscuz Peitinho Com Queijo (muçarela)
Cuscuz Peitinho Com Ovo
Cuscuz Peitinho Com Carne Assada
Macaxeira Com Dois Ovos
Macaxeira Com Carne Assada
Porção de Torradas
Ovo Cozido/Frito/Mexido (unidade)
Melão (fatia)
Mamão (fatia)
Abacaxi (fatia)

SANDUÍCHES
Pão Brioche Queijo - manteiga, queijo muçarela (na sanduicheira)
Pão Brioche Ovo e Queijo - queijo muçarela e ovo mexido ou frito
Pão Brioche Salaminho - alface, tomate, queijo muçarela, salaminho italiano duplo
Burguer Básico - só pão e blend 180g
Smash Burguer - blend 90g prensado, alface, tomate e queijo muçarela
Burguer Clássico - blend 180g, alface, tomate e queijo muçarela
Burguer Crush - blend 180g, alface, tomate, queijo coalho e cebola caramelizada
Burguer Mozão - blend 180g, alface, tomate, queijo muçarela e cebola caramelizada
Burguer Cheddar - blend 180g, queijo cheddar, bacon em tiras e cebola caramelizada

adicione ao seu sanduíche
Adicional Sanduíche - Milho Verde
Adicional Sanduíche - Alface
Adicional Sanduíche - Tomate
Adicional Sanduíche - Salaminho (fatia)
Adicional Sanduíche - Ovo
Adicional Sanduíche - Queijo Muçarela, Cheddar ou Coalho (fatia)
Adicional Sanduíche - Cebola Caramelizada
Adicional Sanduíche - Bacon em tiras
Adicional Sanduíche - Batata Frita
Todos os burguers acompanham
maionese de leite e catchup

Adicione fritas ao seu sanduíche

café da manhã da promoção
Composição a sua escolha:
2 fatias de fruta (mamão, melão ou abacaxi)
2 bebidas (suco de laranja, café, café com leite, cappuccino ou chocolate quente)
2 complementos (qualquer sanduíche "pão brioche" e torradas,
banana da terra cozida e torradas,
cuscuz peitinho com queijo muçarela ou
cuscuz peitinho com ovo)
Por R$ 6,00 troque o complemento por um dos ítens abaixo
- Cuscuz Peitinho com Carne Assada
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- Macaxeira com Dois Ovos
- Macaxeira com Carne Assada

BEBIDAS DIVERSAS
Água Mineral
Água de Coco (Copo)
Água de Coco (Jarra)
Refrigerante (Lata)/H20H!(Pet)
Suco (Copo) - Sabores: Laranja, Abacaxi, Acerola, Cacau, Cajá,
Limão, Umbu, Cupuaçu e Graviola.
Suco com Leite (Copo)
Suco de Frutas (Copo)
Cerveja Budweiser (Long Neck)
Cerveja Heineken (Long Neck)
Cerveja Heineken Sem Álcool (Long Neck)
RedBull
Smirnoff Ice (Long Neck)
Vodka Smirnoff (Dose)
Vodka Absolut (Dose)
Campari (Dose)
Martini Branco (Dose)
Conhaque Dreher (Dose)
Conhaque Domecq (Dose)
Caipirosca Socada - vodka, limão amassado no copo, açúcar e gelo
Caipirosca Nevada - vodka, limão, açúcar e gelo, batido no liquidificador
Caipirosca de Kiwi ou Morango - caipirosca de kiwi ou morango
Caipirosca de Kiwi ou Morango com Absolut - caipirosca de kiwi ou morango
Cointreau (Dose) - digestivo nacional

BEBA COM MODERAÇÃO

BALDE DE GELO
Balde de Gelo Pequeno (Extra)
Balde de Gelo Grande (Extra)

UÍSQUES (DOSE)
Teacher´s
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black - 12 Anos
Grand Old Parr - 12 Anos

VINHOS
Quinta do Morgado Tinto 245ml - nacional, suave, 10,9° GL
Quinta do Morgado Tinto 750ml - nacional, suave, 10,9° GL
Pérgola Tinto 750ml - nacional, suave, 10,2° GL
Almadén Branco - 750ml, nacional, riesling ou ugni blanc, 11,5° GL
Almadén Tinto - 750ml, nacional, cabernet ou merlot, 11,5° GL
Santa Helena Branco/Tinto - 750ml, Chile, seco, 12,5° GL
Concha y Toro Reservado - 750ml, Chile, cabernet sauvignon, 13° GL
Periquita - 750ml, Portugal, tinto, 13° GL
Concha y Toro Casilero Del Diablo - 750ml, Chile, cabernet, 13,5° GL
Ventisquero Reserva Carménère - 750ml, Chile, tinto seco, 13,5° GL
Rapariga da Quinta - 750ml, Portugal, tinto seco, 14° GL

ESPUMANTES E PROSECCOS
Salton Brut 750ml - nacional, 11,5° GL
Chandon Demi-Sec - 750ml, nacional, 11,9° GL

devolução de bebidas em balde de gelo
A DEVOLUÇÃO DESSAS BEBIDAS SÓ SERÃO ACEITAS
SE AINDA ESTIVEREM GELADAS E NO BALDE AINDA COM GELO

A MEDIDA VISA EXCLUSIVAMENTE MANTER A QUALIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS OFERTADOS,
CASO CONTRÁRIO A BEBIDA TERÁ DE SER DESCARTADA POR NÓS, INDEPENDENTE DO CONSUMO OU NÃO DO CIENTE.
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PETISCOS
Isca de Peixe - acompanha limão e molho tomate seco com creme de leite
Isca de Filé ao Molho Ferrugem - acompanha mandioca frita
Filezinho Acebolado Ao Molho de Madeira com Torradas
Carne do Sol - vinagrete, farofa
Bolinho de Bacalhau - 200g, molho rosê, limão
Batata Frita - queijo ralado
Salaminho Italiano - limão
Queijo Provolone a Milanesa - molho rosê

SALADAS
Salada Simples - alface, tomate e cebola
Salada Tropical
alface, batata, cenoura, chuchu, vargem, tomate, palmito, queijo muçarela,
milho, abacaxi, manga, mamão e passas.

adicione uma proteína a sua salada
Adicional Proteína na Salada - Frango
Adicional Proteína na Salada - Medalhão
Adicional Proteína na Salada - Salmão

REFEIÇÕES (PRATOS INIVIDUAIS)
Frango com Fritas - frango na chapa, batatas fritas, arroz branco
Frango ao Creme de Milho - em cubos, refogado na manteiga, arroz de castanha,
batata palha e ervas finas.
Frango à Parmegiana - frango a milanesa, queijo gratinado, purê, molho de tomate, arroz
Filé com Fritas - na chapa, batatas fritas, arroz branco
Filé com Purê de Banana da Terra - filé grelhado, molho madeira, arroz à grega
Filé à Parmegiana - filé a milanesa, queijo, purê, molho tomate, arroz branco
Filé ao Molho de Mostarda - grelhado, fettuccine salteado na manteiga de ervas e
tomate cereja
Filé de Pescada com Legumes - arroz , batata, chuchu, cenoura e vagem cozidos
Medalhão a Bordalaise - filé alto, arroz piamontese, batata portuguesa, molho escuro com:
cebola, vinho tinto e especiarias
Medalhão de Filé - filé alto c/ bacon na chapa, molho madeira, arroz à grega, purê
Medalhão a Quatro Formaggi - filé alto com bacon na chapa,quatro queijos, arroz ao molho
escuro com champignon
Picanha à Brasileira - na chapa, farofa, batatas fritas, vinagrete, arroz branco
Picanha à Francese - na chapa, molho madeira c/ bacon,batatas fritas,arroz branco
Picanha à Carreteiro - na chapa, batata soutê, arroz carreteiro
Picanha Acebolada - na chapa, cebola, queijo coalho, macaxeira frita e arroz piamontese
Picanha com Legumes - na chapa, cenoura, batata, chuchu, brócolis, arroz branco
Salmão com Legumes - salmão grelhado, legumes e arroz branco
Salmão com Crosta de Castanha - molho de maracujá, cenoura glaceada e arroz com brócolis
Salmão Grelhado - molho de maracujá, fettuccine na manteiga com ervas e tomate cereja
Salmão a Belle Meunière - arroz de brócolis, camarão, vinho branco, alcaparras, batata,
champion, cebola, salsa
Camarão à Catupiry - camarão refogado, flambado, molho branco, catupiry, purê, arroz branco
Camarão ao Vinho - camarão, fettuccine, tomante seco, champignon, ervas e molho de tomate
Camarão ao Creme de Macaxeira - coentro, arroz com açafrão
Bacalhau à Gomes de Sá - bacalhau refogado com cebola, batata, salsa, ovo, cozido, azeitona,
arroz branco

SOBREMESAS
Pudim - pudim de leite condensado
Mousse de Maracujá - mousse de maracujá, poupa da fruta
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PRODUTOS DIVERSOS
Barbeador Descartável - aparelho de barbear descartável, unidade
Absorvente - absorvente feminino, unidade
Hall`s - pastilhas refrescantes
Embalagem Refeição para Viagem - tipo quentinha
Embalagem Sanduíche para Viagem - tipo isopor
Touca para Banho Extra - descartável. unidade
Cotonete Extra - descartável. pacote com 02 unidades
Pente Personalizado Extra - descartável. unidade
Shampoo Extra - sachet 2 em 1 - 30 ml
Banho de Espuma Extra - sachet para banheira com 30 ml
Sabonete Personalizado Extra - mini sabonete personalizado
Escova de Dente Extra - com creme dental, descartável. unidade
Toalha Extra - utilização de toalha extra
Roupão Extra - utilização de roupão extra
Lençol Extra - utilização de lençol extra
Travesseiro Extra - utilização de travesseiro extra

CATALÓGO
COMPLETO
NO SEU CELULAR

SEX SHOP
Preservativo - lubrificado, liso, opaco, com reservatório, unidade
Mel Power Honey - INTT (sachet 10g)
suplemento alimentar liquido que dá energia e disposição
Adistringente Toque da Virgem - INTT
diminuição temporária dos tecidos do canal vaginal
INTT Beats
lubrificante a base de jambu sabor tangerina, efeitos do vibration e de lubrificante
Lubrificante K-INTT - lubrificante íntimo neutro à base d’água
Lubrificante Sabores Diversos - INTT
lubrificante íntimo à base d’água com sabor, consulte sabores
Lubrificante Touch Me - INTT
lubrificante íntimo à base de silicone, usado na hidro e no chuveiro
Higienizador Íntimo - INTT - ducha descartável para higienização íntima
Cliv Dessenssibilizante Anal - INTT - gel facilitador do sexo anal
Orient Sexy - INTT - excitante spray que tem a função de esquentar
Suction - INTT - dessensibilizante sabor canela para garganta, evita náuseas na penetração
Fruit Sexy Sabores Diversos - INTT - gel beijável, consulte sabores
Óleo Tantric Apple/Óleo Velvet Skin - INTT - óleo altamente deslizante para massagem
Vibration - INTT - vibrador líquido, efeito térmico, pulsante e vibrante, consulte sabores
Excitation - INTT
gel facilitador do orgasmo feminino, esquenta e causa contrações intravaginais
Orgastic - INTT - Excitante feminino para aumentar o libido
Beijo Grego - INTT - gel criado para estimular o ânus do (a) parceiro (a) com a língua
Inflate - INTT
óleo que provoca um inchaço no pênis dando a sensação de aumento do orgão
Retardante ON - INTT - gel prolontdor da ereção e retardador da ejaculação
Super Macho (Gel) - INTT - sensação de inchaço no pênis e orgasmos mais intensos.
Algema em Metal com Pelúcia
algema revestida com pelúcia com chave e destrave de segurança
Algema em Metal com Dobradiça
algema com dobradiça com chave e destrave de segurança
Bolas Tailandesas - masturbador com bolas maciças ligadas por um fio
Dado Posições - dado para jogos interativos eróticos posições
Calcinha (Diversas) - consulte modelos, tamanho único
Calcinha Tailandesa - Le Rouge - tamanho único
Calcinha Tailandesa - Doce Olhar - tamanho único
Cinta Liga e Meia - tamanho único, diversas cores
Fantasia Mini (Diversas) - consulte modelos, tamanho único
Perneira - tamanho único, cores variádas
Pétalas de Coração - pétalas decorativas em formato coração em cetim, reutilizável
Chicote - revestido em couro com tiras do mesmo material
Máscara - ideal para brincadeiras eróticas/sado
Venda Arredondada - ideal para brincadeiras eróticas/sado, desperta os outros sentido
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NO SEU CELULAR

FOTOS, VÍDEOS
PREÇOS &
DISPONIBILIDADE
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SEX SHOP
Anel Peniano com Vibrador - anel peniano com vibrador
Anel Companheiro - anel peniano com penetrador anal
Expansor para Pênis - capa extensora para pênis c/ estimuladores
Estimulador de Próstata Curvo - Slim
para homens, curvatura específica para massagear a próstata
Pluganal - plug anal em látex, super macio
Plug-Bol - plug de penetração anal
Plug de Metal com "Joia"
plug em metal pode ser aquecido ou gelado com água morma/fria
Plug de Metal com Rabo Pequeno - plug em metal com rabo pequeno
Plug de Metal com Rabo Grande - plug em metal com rabo grande
Cápsula Estimuladora do Ponto G Wee Com Controle Remoto
10 modos de vibração, recarregável
Cápsula Vibratória Massageadora Little Fish
10 modos de vibração, recarregável, importado
Estimulador de Clitóris Cutie Baby - 7 modos de vibração, recarregável, importado
Cinta Couro com Prótese - cinta para ser colocado na cintura c/ prótese
Próteses Diversas Sem Vibrador
Próteses Diversas Sem Vibrador em Cyber Skin
Próteses Diversas Com Vibrador
Próteses Diversas Com Vibrador em Cyber Skin
Prótese Rotativa (Jack Rabbit)
movimento de vai e vem, 36 variações de vibração, giratório
Varinha Mágica de Silicone - Pretty Love
10 modos de vibração, recarregável, importado
Varinha Mágica Recarregável Eve S-handle
10 modos de vibração, recarregável, importado
Vibrador Bullet - vibrador bullet pequeno, cores variadas
Vibrador Golfinho - vibrador ponto g em formato de golfinho
Vibrador Grande - bastão em plástico duro
Vibrador Translúcido e Transparente com Textura - diversas cores, aprox 15cm
Vibrador Batom (fake) - vibrador pequeno formato batom (fake), super discreto
Vibrador Bullet Brook - Pretty Love - 12 modos de vibração, recarregável, importado
Vibrador Bullet Com Controle Remoto Sem Fio Bradley - Pretty Love
12 modos de vibração
Vibrador de Calcinha Patti - Nv Toys - 10 modos de vibração, recarregável, importado
Vibrador de Casal Com Controle Remoto Sem Fio - Dibe
7 modos de vibração, recarregável
Vibrador de Casal U Smile - Aphrodisia - 10 modos de vibração, recarregável, importado
Vibrador de Casal U Smile Com Controle Remoto sem Fio - Aphrodisia
com controle remoto sem fio
Vibrador Hebe Roxo - Intt - 7 modos de vibração, recarregável, importado INTT
Masturbador Egg - Magical Kiss (diversos)
texturas: clicker, silky, spider, stepper, twister, wavy
Masturbador Formato de Vagina - Passion Lady
masturbador masculino em cyber skin
Pérolas In Love - Intt
pérolas e gel siliconado vão levar a masturbação a outro patamar
Simulador de Sexo Oral com Aquecimento Betty - Dibe
10 modos de vibração, recarregável, importado
Simulador de Sexo Oral Vibratório Com Sucção
7 modos de pulsação, 2 pilhas,importado

