MENU MEGAFAUNA
CAFÉS Isso é Café
Coadão orgânico da Fazenda Ambiental Fortaleza 5 reais
Espresso 22 7 reais
Macchiato 8 reais
Capuccino 10 reais
Pingado 11 reais
Pingado gelado 11 reais
Microlote da semana (consulte a origem e características) 14 reais
BEBIDAS
Água filtrada (jarrinha) 3 reais
Água Mineral com ou sem gás 5 reais
Suco de fruta nativa 9 reais
Kombucha 13 reais
● Hibisco, gengibre e pimenta rosa
● Mate com limão
● Hard de caju 5,4% de gradução alcóolica)
BAR por Neli Pereira
Cajugina 25 reais
Cerveja Artesanal Blondine
● Jack Pot 300ml 12 reais
● Spices 300ml 16 reais

VINHOS por Gabriela Monteleone

PARA ACOMPANHAR O CAFÉ (10h às 12h - 15h às 19h)
Pão de queijo com queijo Serra da Canastra 7 reais
Cookie de chocolate e castanha de sapucaia 9 reais
Bolo de iogurte e calda de pitanga 5 reais
CUIAS (10h às 18h)
Iogurte de leite de ovelha Rima, frutas da estação e granola da casa (creme de coco
como opção vegana) - 23 reais
Ovo perfeito com cuscuz de milho espuma de queijo Mandala (Pardinho) e chip de
batata doce 24 reais
SANDUÍCHES, TOSTADAS...
Tostex de pão artesanal de mandioquinha ou tapioca com queijo Pardinho Mandala
e geléia de jabuticaba 25 reais
Com presunto royale + 5 reais
Com peito de peru + 4 reais
Waffle com mel de uruçu amarela e manteiga artesanal
Tostada com avocado, semente de girassol e picles de cenoura e cebola roxa
reais

24

Tostada com queijo boursin de leite de ovelha Rima, tomatinhos confit, e
manjericão 22 reais
Choripan com picles de tubérculos e coalhada 29 reais

Pan tomaca com seleção de três embutidos e três queijos brasileiros 56 reais
SALADAS
Salada de folhas orgânicas, farinha d’água crocante, tomatinhos, abacate, cebola
roxa e vinagrete de mel de jataí 20 reais
Salada vermelha - beterraba assada, tomatinho, queijo feta, baru e raspadinha de
melancia 26 reais
Salada fria de bifum, cenoura, broto de feijão, shiitake, nirá e amendoim 36 reais
PRINCIPAIS
Spaghettini com tomatinhos confit, pesto de rúcula e castanha do Pará crocantes
41 reais
Orecchiette com alho poró, cogumelo eryngui e lascas amêndoas
Baião de dois com feijão manteiguinha, pimenta de cheiro, abóbora defumada e
linguiça 48 reais
SOBREMESAS
Espuma morna de chocolate 70% cacau, creme de cumaru, doce de cupuaçu e
farofa de castanha do Pará
Crumble de banana com doce de leite, granola da casa
e sorvete de creme com fava de aridã

