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Ca e bebidas

Milk shake

Iced Mocha

Sorvete batido com leite.

Espresso duplo, gelo, leite, regado com muita
calda de chocolate.

Milk shake com Ovomaltine
Sorvete batido com leite, Ovomaltine e calda de
chocolate.

Irish Coffee
Elaborado com whisky, espresso, açúcar
mascavo e nalizado com muito chantilly.

Affogato

Espresso panna

Bola de sorvete de creme regada com espresso.

Espresso com chantilly.

Mocha

Kasten

Espresso

Espresso, leite vaporizado e generosa camada
de calda de chocolate ao leite.

Blend de chocolate ao leite e meio amargo em
drágeas com espresso duplo, leite vaporizado
e chantilly.

Café, sabor intenso e equilibrado.

Capuccino Clássico

Espresso Duplo
Espresso duplo, estimulante e potente.

Espresso, leite vaporizado e espuma de leite em
proporções iguais. Nossa versão vem temperada
com canela e cacau em pó.

Espresso Carioca

Capuccino Clássico Pequeno

Espresso e leite vaporizado, simples assim: café
com leite.

Espresso, leite vaporizado e espuma de leite em
proporções iguais. Nossa versão vem temperada
com canela e cacau em pó.

Chocolate quente clássico

Soda italiana

Latte

Bebida refrescante com essência italiana nos
sabores de framboesa, limão siciliano ou maçã
verde, com água gaseicada.

Americano
Espresso duplo suavizado com água quente.

Espresso Macchiato

Chocolate quente com avelã

Espresso com espuminha do aveludado leite
vaporizado.

Chocolate quente tipo europeu com essência de
avelã.

Espresso Macchiato Duplo

Mocha Caramelo

Espresso duplo com espuminha do sedoso leite
vaporizado.

Espresso, leite vaporizado, calda de caramelo e
cubos de caramelo derretidos.

Ristreto

Milk-shake com dose dupla de espresso, sorvete
de creme, leite e calda de chocolate ao leite.

Sucos natural de laranja e limão. Polpas de
abacaxi, abacaxi com hortelã, amora, acerola,
morango (consulte sabores e disponibilidade).

Espresso e água, totalmente suave.

Chocolate quente tipo europeu.

Mocha shake

Suco natural

O café em sua essência.

Iced Latte
Espresso duplo, gelo e leite. Café refrescante.

