
EMPANADAS

PucAcApA: cebola caramelizada 
levemente apimentada e queijo derretido

sAlteñA: a clássica de carne, 
azeitonas, ovo caipira e batata cozida

AmArrito: presunto & queijo

humitA: milho verde e manjericão fresco 
com queijo cremoso

PorteñA: suculenta combinação de 2 queijos 
com tomate assado e manjericão fresco

vegAnA: massa de flocos de quinoa e 
azeite de oliva extra virgem, recheio de 
brócolis fresco, abóbora, abobrinha e noz pecã

MINEIRA: massa de flocos de quinoa e 
azeite de oliva extra virgem, recheio de taioba, 
ora-pro-nóbis, ricota e ovo caipira

FrAngo cAipirA liVre!
com legumes e ervas frescas

CremosA: de espinafre e brócolis frescos 
com muçarela, ricota e parmesão

ARTESANAIS 7,50

LAGUAPA.COM.BR laguapaempanadas @laguapasp@laguapasp



Uma empanada
Um sorvete ou um alfajor 
Um café

20,00

COMBO
6 empanadas para 
comer aqui ou levar

MENU GUAPA

42,00

27,00
Duas empanadas 
Uma salada fresca

Nossos produtos podem conter glúten e gordura animal.

R. Bandeira Paulista, 446
11 3079-2631

ITAIM
Al. Lorena, 1731

11 4116-4364

JARDINS
R. Flórida, 1602

11 5102-2225

BERRINI
R. dos Pinheiros, 248b

11 3061-3661

PINHEIROS

SALADA FRESCA 17,90
Mix de folhas frescas La Guapa,
lascas de queijo meia cura, tomatinhos     
cereja, nozes/castanhas torradas, azeite 
de oliva, mostarda e limão siciliano.

SOBREMESAS
ALFAJOR LA GUAPA 11,00

TABLETÓN: massas crocantes 16,00 
com raspas de laranja e limão 
siciliano, intercaladas com muito 
doce de leite e polvilhadas com cacau. 
Servido com chantilly de cachaça 
e fava de baunilha.
Inteiro: apenas sob encomenda.

SorvetE de doce de leite caseiro.
Artesanal de verdade!

 

1 bola 11,00
2 bolas 15,00
Simple para viagem 12,00
Pote para viagem 45,00

1 bola 11,00
2 bolas 15,00
Simple para viagem 12,00
Pote para viagem 45,00

NOSSO CAFÉ

BEBIDAS
Água com e sem gás 5,50
Refrigerantes 7,00
Refresco caseiro de hibisco  9,50
com limão siciliano e agave
Espresso Tônica  11,00 
Cerveja artesanal La Guapa 15,00
Fernet Cola com muito gelo  25,00
e limão siciliano
Vinho branco ou tinto - taça 19,00
La Guapa G&T - gin brasileiro,    26,00
tônica, limão siciliano 
e flor de hibisco

Espresso 4,50
Capuccino 5,00
Mocaccino 5,00
Coados 9,50
Chás blend La Guapa 7,00

Espresso 4,50
Capuccino 5,00
Mocaccino 5,00
Coados 9,50
Chás blend La Guapa 7,00

PARA LEVAR
Salsa Verde (40ml) 4,50
Pimenta Guapita (60ml) 17,00
Salsa Verde (40ml) 4,50
Pimenta Guapita (60ml) 17,00

LANCHE


