Cardápio
Bebidas Diversas

Petiscos

Cerveja (Long Neck)
Cerveja Long Neck (Balde Promocional c/ 5 unidades)
Refrigerante (Lata)/H20H!(Pet)
Água Mineral
Água de Coco (Copo)
Água de Coco (Jarra)
Suco* (Copo) - Sabores: Laranja, Abacaxi, Acerola, Cacau, Cajá,

Filet Aperitivo - vinagrete, farofa
Filezinho Acebolado Ao Molho de Madeira com Torradas
Carne do Sol - vinagrete, farofa
Frango a Passarinha - vinagrete, farofa
Bolinho de Bacalhau - 200g, molho rosê, limão
Batata Frita - queijo ralado
Salaminho Italiano - limão
Queijo Prato Natural - molho inglês
Queijo Provolone a Milanesa - molho rosê
Castanha
Batata Ruffles

Limão, Umbu, Cupuaçu e Graviola.

Suco com Leite* (Copo)
Suco de Frutas (Copo)
RedBull
Smirnoff Ice
Smirnoff Ice (Balde Promocional c/ 5 unidades)
Montilla Carta Branca (Dose)
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
Substituição Smirnoff por Absolut
Cointreau (Dose) - digestivo nacional
Frangélico (Dose) - digestivo italiano

Whiskies (dose)
Teacher´s
Black & White - 08 Anos
Ballantine´s - 08 Anos
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black - 12 Anos
Grand Old Parr - 12 Anos

Vinhos
Quinta do Morgado Tinto 250ml - nacional, suave, 10,9° GL
Quinta do Morgado Tinto 750ml - nacional, suave, 10,9° 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 375ml - nacional, 11,5° GL
Salton Brut 750ml - nacional, 11,5° GL
Chandon Demi-Sec - 750ml, nacional, 11,9° GL

Sanduíches
Sanduíche de Queijo - pão de fôrma, queijo
Sanduíche Misto - pão de forma, queijo, presunto
Americano - pão de fôrma, queijo, presunto, alface, tomate, ovo
Chessbacon - pão e carne de hamb., bacon, queijo, pres., alface, tomate
Chessburguer - pão e carne de hamb., queijo, presunto, alface, tomate
Eggsburguer - pão e carne de hamb., queijo, presunto, alface, tomate, ovo
Sanduíche de Frango - pão de hamb., frango, queijo, alface, tomate, ovo
Sanduíche de Filet - pão de hamb., filet, queijo, alface, tomate, ovo
Sanduíche de Frango com Bacon - com bacon e milho verde
Sanduíche de Filet com Bacon - com bacon e milho verde
Burguer Mozão - hamb. da casa, alface, tomate, queijo e cebola caramelizada. Acompanham batatas fritas e maionese de leite a parte

Café da Manhã e Afins
Cafés da Manhã (servidos exclusivamente das 05h30 às 10h00)

Café da Manhã - frutas, 2 sucos, bolo, pães de queijo mineiro,
torradas, geléia, dois sanduíches misto e 2 bebidas
quentes: cappuccino, chocolate quente, café ou café com leite.
Café da Manhã Com Cuscuz/Ovos - frutas, 2 sucos, bolo, pães de queijo
mineiro, torradas, geléia, cuscuz, ovos e 2 bebidas quentes: cappuccino,
chocolate quente, café ou café com leite.
* Café da Manhã Com Cuscuz/Carne Assada - frutas, 2 sucos, bolo,
pães de queijo mineiro, torradas, geléia, cuscuz, carne assada e 2 bebidas
quentes: cappuccino, chocolate quente, café ou café com leite.
* Café da Manhã Com Macaxeira/Carne Assada - frutas, 2 sucos,
bolo, pães de queijo mineiro, torradas, geléia, macaxeira, carne assada, e 2
bebidas quentes: cappuccino, chocolate quente, café ou café com leite.
Cuscuz Pequeno
Ovo Frito (unidade)
Cuscuz Com Carne Assada
Macaxeira Com Carne Assada
Pão de Queijo Mineiro - porção com 10 unidades
Porção de Torradas
Café Expresso Pequeno - copo descartável com aprox. 55ml
Café 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
Café Expresso com Leite Grande - copo descartável com aprox. 160ml

Não alteramos a composição dos cafés.
* Cafés que não são cortesia mas que podem substituir o café cortesia
para clientes da Supernoite/diária, mediante pagamento de diferença.
consulte condições da promoção.

(79) 3253-1133

Entradas

Porções

Salada Simples - alface, tomate, cebola, pimentão
Maionese de Batata - batatas cozidas, maionese
Salada Mista - alface, batata, cenoura, chuchu, vargem, tomate, palmito,

Arroz Branco
Arroz a Grega
Arroz a Carreteiro
Purê
Vinagrete
Farofa

queijo, presunto, milho, ervilha, cebola, pimentão, ovo e azeitona

Salada Tropical - alface, batata, cenoura, chuchu, vargem, tomate, palmito,
queijo, presunto, milho, abacaxi, manga, mamão e passas.

Refeições - Pratos Individuais

Sobremesas

Frango Light - frango na chapa, salada tropical
Frango com Fritas - frango na chapa, batatas fritas, arroz branco
Frango com Purê - frango na chapa, purê, arroz branco
Frango à Parmegiana - frango a milanesa, queijo gratinado, purê,

Pudim - pudim de leite condensado
Mousse de Maracujá - mousse de maracujá, poupa da fruta
Sorvetes e Picolés Kibon - consulte opções disponíveis

molho de tomate, arroz branco
Frango ao Barbecue - grelhado, fettuccine na manteiga de ervas e
tomate cereja
Frango com Molho de Laranja - frango grelhado, molho de laranja,
batata noisette e arroz de maçã e ervas
Lombo Suíno - ao molho barbecue, arroz com açafrão e batata noisette
Medalhão Marrocos - medalhão de filet ao demi-glacê de cerveja preta
e couscous marroquino.
Medalhão de Filet - filet alto com bacon na chapa, molho madeira,
arroz à grega, purê
Medalhão a Quatro Formaggi - filet alto com bacon na chapa,
quatro queijos, risoto de molho escuro com champignon
Picanha à Brasileira - picanha na chapa, farofa, batatas fritas,
vinagrete, arroz branco
Picanha à Francese - picanha na chapa, molho madeira com bacon,
batatas fritas, arroz branco
Picanha à Carreteiro - picanha na chapa, batata soutê, arroz carreteiro
Picanha com Legumes - picanha na chapa, cenoura, batata, chuchu,
brócolis, arroz branco
Filet com Fritas - filet na chapa, batatas fritas, arroz branco
Filet com Purê - filet na chapa, purê e arroz branco
Filet à Parmegiana - filet a milanesa, queijo, purê, molho tomate,
arroz branco
Filet ao Molho de Chocolate - filet grelhado, molho de chocolate,
batata frita e arroz com maçã e ervas
Filet ao Molho de Umbu - filet grelhado, molho de umbu, cenoura
glaciada e arroz com açafrão.
Filet ao Molho de Mostarda - grelhado, fettuccine salteado na
manteiga de ervas e tomate cereja
Pasta ao Deleite - filet alto grelhado, massa ao molho de tomate e
queijo ralado
Tilápia com Legumes - grelhado, legumes salteados e arroz branco.
Tilápia com Crosta de Gergelim - grelhado, molho de maracujá,
cenoura glaceada e arroz com brócolis
* Bacalhau à Gomes de Sá - bacalhau refogado com cebola, batata,
salsa, ovo cozido, azeitona, arroz branco
* Filet de Peixe ao Molho de Camarão - filet de peixe empanado,
molho de camarão, purê, arroz branco.
* Filet de Peixe com Legumes - filet de pescada, arroz , batata,
chuchu, cenoura e vagem cozidos
* 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
* 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
* Risoto Agarradin Camarão - risoto de camarão
Não alteramos a composição dos pratos.
* Pratos que não são cortesia, mas que possuem o valor promocional
de R$ 19,00 para clientes do Almoço Executivo, consulte condições da promoção.

Diversos
Prestobarba - aparelho de barbear descartável, unidade
Absorvente - absorvente feminino, unidade
Serenata de Amor/Sonho de Valsa - chocolate, unidade
Hall`s - pastilhas refrescantes
Embalagem para Viagem -tipo quentinha
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
Fio Dental Extra - sachet fio 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

Sex Shop
Preservativo - lubrificado, liso, opaco, com reservatório, unidade
Gel lubrificante - sache com lubrificante íntimo a base de água
Pomada Oriental - excitante feminino, aumenta a sensibilidade e o prazer
Facinal - lubrificante natural com anestésico para sexo sem dor
Cheiro de Mulher (2 bolinhas de óleo)
Óleo Beijável - creme comestível
Anel com Vibrador - anel peniano com vibrador
Anel Companheiro/Duplo Estimulador
Expansor para Pênis - capa extensora para pênis c/ estimuladores
Plug-Bol - plug de penetração anal
Bolas Tailandesas - masturbador com bolas maciças ligadas por um fio
Dados Posições - dado para jogos interativos eróticos posições
Próteses Diversas Com ou Sem Vibrador - consulte preços e modelos
Vibrador Pequeno - bastão em plástico duro
Vibrador Grande - bastão em plástico duro
Cinta-Couro com Prótese - cinta para ser colocado na cintura c/ prótese
Pluganal - plug anal em látex, super macio
Máscara Aberta/Fechada - unidade
Algema com Pelúcia - algema em metal revestida com pelúcia
Chicote Animal - chicote com detalhe em tecido tipo onça
Separador de Braços
Separador de Pernas
Perneira
Cinta Liga e Meia
Pétalas de Rosas (artificiais)
Calcinhas Diversas - consulte modelos, tamanho único
Fantasias Mini Diversas - consulte modelos, tamanho único

Algumas Indenizações
Cadeira
Cardápio
Cinzeiro
Copo/Taça
Lençol/Toalha
Roupão
Saboneteira

(79) 3253-1133

