


Lanches de Metro Tipo 1 - Simples

Tipo 2 - Geral

PRIMAVERA
Salsichão, queijo prato, alface, 

tomate e molho rosé

PRESUNTO
Presunto cozido com capa de gordura, 

provolone, patê de margarina, 

mostarda e alface

ESPECIAL
Frango desfiado, milho verde, 

requeijão cremoso, cenoura ralada, 

alface e tomate

PICANTE 
Mortadela Ceratti, queijo prato, 

alface, requeijão cremoso, e tomate

CARNE LOUCA
Lagarto desfiado, molho acebolado, 

pimentão verde e vermelho, azeitona 

verde.

ROSBIFE 
Rosbife caseiro, queijo prato, molho 

de mostarda, alface e tomate

MONTREAL 
Pernil acebolado, queijo prato, alface 

e tomate.

CANADENSE
Lombo canadense queijo prato, 

alface, e tomate

CANADENSE II
Lombo condimentado, queijo estepe, 

cream cheese, cenoura ralada, alface 

e tomate

Escolha seu pão simples:
• pão simples • pão com gergelim
• pão redondo • pão com parmesão
Pães especiais (consulte acréscimo)
• pão integral tradicional, multigrãos,
de linhaça, de aveia • ciabatta

Os pães servem cerca de 8 a 10 pessoas.
Redimento: aproximadamente 20 pedaços.
Tempo para encomenda: 
1 dia de antecedência



MUÇARELA 
Queijo muçarela, queijo estepe, pasta 

de roquefort, alface e tomate

FIESTA
Rosbife caseiro, pasta de berinjela, cre-

am cheese e alface

COPA 
Copa, provolone, patê ervas finas alfa-

ce e tomate

PICANHA DEFUMADA
Picanha defumada, queijo gouda, mo-

lho barbecue, pasta de queijo e rúcula

PASTRAMI
Pastrami, queijo gouda, pasta de ro-

quefort, alface e tomate

4 QUEIJOS
Muçarela, provolone, parmesão, roque-

fort e alface

ITALIANÍSSIMO
Salame hamburguês, queijo prato, 

maionese, rúcula e tomate

COPA II
Copa, queijo fresco, pasta de 

roquefort, alface e tomate

ROYAL
Presunto royale, provolone, patê de 

ervas finas, alface e tomate

ROYAL II
Presunto Royale, queijo estepe, 

tomate e rúcula

ITALIANÍSSIMO II
Salame italiano, queijo estepe, 

tomate e rúcula

PASTRAMI ESPECIAL
Pastrami, muçarela de búfala, 

tomate seco, rúcula, e patê de 

ervas finas

PICANHA ESPECIAL
Picanha defumada, muçarela de 

búfala, pasta de roquefort, alface e 

tomate

PRESUNTO E QUEIJO ESPECIAL
Presunto parma, queijo gouda, 

patê 4 queijos alface e tomate

PARMA
Presunto parma, queijo brie, rúcula, 

patê de azeitona preta e tomate

BACALHAU
Bacalhau desfiado temperado ao 

azeite, azeitona preta sem caroço 

e alface

Tipo 3 - Light

FRANGO LIGHT
Frango temperado, queijo minas, 

requeijão light, alface e tomate

BLANQUET
Blanquet de peru, muçarela light, 

pasta de ricota, cenoura ralada, 

alface e tomate

FRANGO LIGHT II
Frango desfiado, maionese, light, 

cenoura ralada, alface e tomate

BALNQUET ESPECIAL
Blanquet de peru, patê de queijo, 

uvas passas, cenoura e alface



Tipo 4 - Especiais

PICANHA CLASSE A
Picanha defumada, muçarela de búfa-

la, pasta de roquefort, alface e tomate

PARMA II
Presunto parma, queijo estepe, geléia 

de manga, alface e tomate

PARMA III
Presunto parma, queijo gouda, patê 4 

queijos, alface e tomate

PARMA IV
Presunto Parma, brie, rúcula, patê de 

azeitona preta e tomate

RICOTA
Ricota temperada, uva passa, requeijão 

light, damasco, alface e tomate

QUEIJO LIGHT
Muçarela de búfala, tomate seco, 

rúcula, patê de roquefort, e alface

BERINJELA
Pasta de berinjela, tomate seco, 

muçarela de  búfala, cenoura ralada e 

alface

ATUM
Atum ralado, maionese light, gotas de 

limão azeitona picada, cenoura ralada, 

tomate e alface

ABOBRINHA
Abobrinha grelhada e temperada, 

pasta de ricota, tomate seco e rúcula

FRESCAL
Queijo minas, patê ervas, cenoura 

ralada, uva passa, azeitona verde,

rúcula e tomate

PEITO DE PERU
Peito de peru, muçarela de búfala 

cream cheese, geleia de morango e 

rúcula

FRANGO COM REQUEIJÃO
Frango desfiado, uvas passas, cenoura 

ralada, requeijão, batata palha e alface

PEITO DE PERU E QUEIJO
Peito de peru, queijo minas, cream 

cheese molho rosé, alface e tomate

Mini lanche bombom: pode ser 
encomendado com os mesmos 
recheios do lanche de metro



Tábuas de Frios

Patês e Mini Pães

As tábuas podem ser montadas 
com 1 ou 2 kg.
Tempo para encomenda: 
1 dia de antecedência

Escolha seu mini pão: 
• pão simples • pão com gergelim
• pão integral • pão com parmesão

Patês e antepastos: 
• sardella • patê de ervas finas
• patê roquefort • paté de azeitona
e outros

SALAMES
Hamburguês e italiano

FESTIVAL
Presunto Parma, peito de peru, salame 

hamburguês, salame italiano, presunto 

cozido e copa

ROYALE
Presunto Parma, Presunto Royale e 

peito de peru

FIORELLA
Queijo gorgonzola, brie, gouda, par-

mesão, queijo prato, muçarela

CANADENSE
Salame hamburguês, salame italiano, 

copa, presunto Parma, presunto cozi-

do, peito de peru e lombo canadense

SADIA
Salame italiano, salame hamburguês, 

presunto cozido e presunto Parma



Nutella Nutella com M&M ou morangos
Chocolate Chocolate ao leite e leite 
condensado
Chocolate com morango Chocolate ao 
leite, leite condensado e morangos
Prestígio Chocolate ao leite, leite 
condensado e coco ralado
Brigadeiro Chocolate ao leite, leite 
condensado e granulado
Maçã com canela Maçã, chocolate 
branco, leite condensado e canela
Sonho de Valsa Chocolate ao leite, 
leite condensado e Sonho de Valsa
Romeu e Julieta Muçarela e goiabada
Banana com eite condensado e canela
Crocante Chocolate ao leite, leite 
condensado e castanhas

• Brigadeiro (tradicional, branco, leite 
ninho ou trufado) • Beijinho 

• Bicho de pé • Cajuzinho • Camafeu 
Doces farafinados (leite ninho)

• Brigadeiro belga (ao leite, avelã, 
cacau, amêndoas ou pistache)

• Manon maka (café com amendôas) 
• Bombom • Trufa de castanhas 

• Mini trufa (crocante ou tradicional) 
• Tortas (morango, limão, Ferrero Ro-

cher, chocolate, holandesa)

Mini Doces e Tortas

Pizzas Doces

Bolos Confeitados
• Frutas vermelhas • Prestígio • Flocos

• Morango com chocolate • Brigadeiro

 • Floresta negra • Floresta branca 

• Doce de leite • Limão • Red Velvet 

• Leite em pó e outros 



Pizzas Salgadas

Pizzas Fechadas

Todas as pizzas contém molho especial, 
orégano e azeitonas

Abobrinha Abobrinha, muçarela e 
parmesão
Alho e óleo Muçarela e alho frito
Aliche Muçarela, aliche, tomate e 
parmesão
Atum Atum e cebolas
Atum com catupiry Atum, cebola e 
catupiry
Atum com muçarela Atum com 
muçarela, cebola e tomate
Baiana Calabresa moída apimentada, 
cebola e ovos
Berinjela Berinjela refogada e muçarela
Brasileira Atum, bacon, cebola, ovos 
cozidos, muçarela
Brócolis Brócolis temperado no alho e 
óleo, catupiry, bacon
Camarão Camarão com catupiry
Calabresa Calabresa fatiada, cebola
Calabresa II Calabresa e catupiry
Catupiry Catupiry Tirolez
Dois queijos Muçarela, catupiry e 
azeitonas
Dois queijos especiais Muçarela, 
catupiry, creme de leite, bacon

Filé mignon Filé mignon, muçarela 
e catupiry
Fiorella I Muçarela, presunto, ovos 
e catupiry
Fiorella II Frango desfiado, bacon, 
palmito, tomate e catupiry
Pernil Pernil temperado com 
muçarela e catupiry

Escarola Escarola refogada, bacon 
e muçarela
Frango com catupiry Frango 
desfiado, catupiry
Frango Fiorella Frango desfiado, 
bacon, palmito, tomate, creme de leite, 
catupiry
Italiana Muçarela, salame italiano e 
parmesão
Jardineira Frango desfiado, bacon, 
muçarela
Marguerita Muçarela, rodelas de 
tomate, manjericão
Milho Milho verde, catupiry, parme-
são e salsinha
Muçarela Muçarela
Napolitana Muçarela, rodelas de 
tomate e parmesão ralado
Palmito Lascas de palmito, muçarela
Pepperone Muçarela, pepperone e 
parmesão
Portuguesa Presunto, ovos cozidos, 
cebola, muçarela
Rúcula Muçarela de búfala, rúcula e 
tomate seco
Quatro Queijos Muçarela, catupiry, 
provolone e parmesão
Toscana Calabresa fatiada com 
muçarela





• 1 Bandeja de petit four doce 

• 1 Bandeja de petit four salgado 

• 3 mini sonhos 

• 3 mini croissants ou 1 grande 

• 3 mini bisnagas doce 

• 3 pães de mel ou lua de mel 

• 3 mini pães delícia 

• 1 bandeja de mini pão de queijo 

(aprox. 4 uni.) 

• 1 mini tábua de frios (queijo e peito 

de peru - 150g aprox.) 

• 3 mini pães francês ou 1 grande 

• 3 mini pães integral ou 1 grande 

• 3 mini pães de mandioca ou 1 grande

• 2 fatias de pão de forma integral 

• 1 kit de sachês de geleia, manteiga 

e mel 

• 1 suco de caixinha 

• 1 iogurte natural (180ml) 

• 1 iogurte de frutas (180ml) 

• 1 tablete de chocolate 50g 

• 1 salada de frutas 

• 1 caixinha de sucrilhos 

• 1 kit sachê (açúcar, adoçante, 

açúcar mascavo, cappuccino, chá, 

café e pázinha) 

• 1 kit talheres (garfo, faca e guardanapo) 

• 1 cesta decorada de vime pequena

• 1 xícara de porcelana Fiorella

Cesta Café Fiorella

Cesta de Café da 
Manhã Fiorella

Presenteie e emocione, cestas 
para diversas ocasiões



• 2 xícaras de porcelana Fiorella
• 1 bandeja de petit four doce
• 1 bandeja de petit four salgado 
• 6 unidades de mini sonho 
• 6 mini croissants ou 2 grandes 
• 6 mini bisnagas doces 
• 6 unidades de pão doce 
• 6 unidades de pão delícia 
• 1 bandeja de mini pão de queijo  
(8 unidades) 
• 1 mini tábua de frios (queijo e peito 
de peru - aprox. 300g) 
• 6 mini pãezinhos francês ou 
2 grandes 
• 6 mini pães integrais ou 2 grandes 
• mini pães de mandioca ou 2 grandes 
• 4 fatias de bolo 
• 4 sachês de geleia 
• 4 sachês de manteiga 

• 4 sachês de mel
• 4 blister de cream chesse 
• 2 sucos de caixinha 
• 2 barras de cereal 
• 4 fatias de pão de forma integral 
• 2 achocolatados  
• 2 águas de coco (200 ml) 
• 2 iogurtes naturais (180 ml) 
• 2 iogurtes de frutas (180 ml)
• 4 bombons sonho de valsa 
• 6 mini carolinas de doce de leite 
• 3 saladas de fruta 
• 2 doces gelados 
• 1 kit sachê (açúcar, adoçante, açúcar 
mascavo, cappuccino, chá e café) 
• 1 mini garrafa térmica para café
• 1 kit talheres (garfo, faca e guardanapo) 
• 1 cesta decorada de vime

Cesta Roma



• 1 Vinho

• 2 taças 

• Tábua de frios e queijos picados 

• Queijos: gruyère, gouda e provolone 

• Salame • Peito de peru 

• 2 patês (100g cada) 

• Pão italiano fatiado 

• 1 Bandeja mini pão de mel 

• 1 Pacote torradinhas para canapé 

• 1 Chocolate Sufflair (ou similar) 

• 1 Caixa com mini docinhos variados (brigadeiro, beijinho, cajuzinho, 

camafeu, brigadeiro ball) 

• 1 Bandeja com pão doce, lua de mel e mini sonho 

• 1 Kit talheres (garfo, faca e guardanapo) 

• Cesta decorada, pázinhas e guardanapos

Cesta 
Amore




