
Bebidas

Café  5,9
(Ristretto, leggero, lungo leggero ou descafeínado)

Cápsula Nespresso Especial - acréscimo  1
(aromatizada vanilla ou caramelo)

Cappuccino 
 Pequeno 8,5
 Grande 11

Machiatto  7,5
Mocha 11

(Clássico, brigadeiro ou doce de leite)

Café com Trufa 11,5
Afogatto 16

(Sorvetes nos sabores: brigadeiro, gianduia, creme ou doce de leite)

Ice café 16

Café com Leite 
 Pequeno 8
 Grande 10,5

Chocolate Quente 
 Pequeno 9
 Grande 13

Chá em Sachet - (xícara) 5,8

BEBIDAS REFRESCANTES 
Suco Villa Piva 300ml    11

(Uva, maçã ou tangerina)

Suco de abacaxi, maracujá ou limonada    9
Suco de frutas vermelhas  12
Pink lemonade 9,5
Chá gelado light 8

(Limão ou amora)

Água ou refrigerante  5,5
Baby Chandon  32



Pães de Queijo
Mini Pão de Queijo 4
Porção com 4 unidades 12
Pão de queijo recheado com catupiry unidade  5
Porção com 4 unidades de pão de queijo recheado 15

Saladas, 
Quiches e Sanduíches

Mini Quiches 3,5 
(Alho poró, espinafre com ricota ou cogumelos) 

Quiches 18
(Cogumelos, alho poró ou ricota) 

Salada verde 17
Salada verde chèvre chaud 32
Tostados de pão de miga e gruyère 16

(Presunto, Peito de peru ou 2 queijos)  

Club-Sandwich 28
(Peito de peru)

Mini Crostinis 
(porção com 4 unidades)

Tomate, mozzarela de búfala e manjericão 22
Funghi, prosciutto e parmesão 22
Queijo de cabra com ervas 22

Soup du Jour
Alho-poró, creme de mandioquinha ou creme de espinafre 18



Sorvetes e 
Sobremesas

1 Bola de sorvete  10
2 Bolas de sorvete 15
Taça de sorvete especial  26

(Calda, farofa crocante, macaron e crocante � no)

½ Porção 20
Wa�  e & sorvete com calda  24
Wa�  e com geléia e manteiga  18
Porção de calda extra   5
Tea & co� ee cakes 20

(Chocolate, banana, laranja ou frutas vermelhas)

Cheesecake 20
(Nutella ou tradicional)

Porção de churros com brigadeiro e doce de leite argentino 16
Gateau fondant de chocolate com calda 20
2 Colheres de brigadeiro mole  16
½ Porção 12
Brownie com doce de leite 18
Verrines 24

(Doce de leite, frutas vermelhas ou chocolate)

Frozen Smore 26
(Marshmallow gratinado, Mousse de Chocolate e crocante de biscoito)

SORVETES: 
Creme, brigadeiro, gianduia, doce de leite, 
(limão, pistache, banana, framboesa, morango e maracujá)*

*Apenas nas lojas com expositor de sorvetes

CALDAS: 
Brigadeiro, doce de leite, framboesa ou chocolate

 Os sorvetes servidos em nossa loja são artesanais 
de fabricação própria



Docinhos 
& Chocolates

 
Bruxinhas 5
Pão de Mel 10
Wa� er 6
Bem-casados 6
Macarons Sortidos 6

(Chocolate, caramelo, baunilha, framboesa, limão ou pistache)

Trufas Sortidas 5
(Champagne, ao leite, limão, amêndoas, laranja, champagne rosé, 
meio-amargo, baunilha, maltine, caramelo, maracujá, pistache e framboesa)

Bombons Design  5
(½ Amargo, ao leite, café, cognac, cointreau, framboise, gianduia, marzipan, 
praliné de avelãs crocante, frangélico e feuilletine)

Caramelos 5
(Gianduia com avelãs e feuilletine ao leite, Gianduia com avelãs e feuilletine 
meio amargo, pistache, marzipan, nozes e chocolate branco )

Cake-Balls 8
(Prestigio e brigadeiro)

Brigadeiros & Cia 5
(Ovos & marzipan, brigadeiro & pistache, nutella & cookies, marzipan & 
pistache, brigadeiro tradicional, paçoquinha, beijinho, fondant de damasco, 
camafeu, brigadeiro crocante, brigadeiro de caramelo, brigadeiro branco, 
casadinho de nozes, brigadeiro rosa, brigadeiro de framboesa, copinho de 
brigadeiro, pão de mel de coração, copinho de brigadeiro misto,
brigadeiro de churros e brigadeiro de nutella & ninho)

Acompanhamentos
para o Chá da Tarde

Tostado de pão de miga e gruyére, tea cake ou wa�  e 
belga com manteiga e geleia, macarons e mini doces. 65

Bule de Chá 
(Serve 2 Pessoas)

Pèrles de Jasmim Imperial  25
Chás Variados Importados 18



Carta de Chás

PARIS ROUGE:
Chá vermelho, feito a partir de folhas selecionadas de Rooibos,
com uma mistura especial de perfumes de frutas, pétalas e baunilha.
Não contém cafeína.
Origem: África do Sul

ÉQUATEUR:
Blend de chás preto e verde do Japão, perfumado com frutas e � ores
equatoriais. Uma mistura que reúne as qualidades do Oriente com o
poder das � ores de clima quente e úmido.
Origem: Japão e Índia 
   
PÈRLES DE JASMIN IMPERIAL:
Chá verde super especial, perfumado com � ores de Jasmin colhidas
durante a noite. Após o contato com as � ores de Jasmin, as folhas de
chá são enroladas manualmente, uma a uma, formando pequenas
pérolas verdes que se abrem novamente no momento da infusão.
Origem: China

SWEET SHANGAI:
Blend de chá verde, criado em homenagem à Eterna China,
delicado, com notas doces e frutadas. Uma ótima e prazerosa forma
de aproveitar os benefícios anti-oxidantes do chá verde.
Origem: China

WHITE BLOOM: 
Delicioso chá branco com alto teor antioxidante e perfume
com um toque de limão, baunilha, botões e pétalas de rosas.
Origem: China

Para Bules
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“ Sugestões e críticas pelo endereço: 
www.patipiva.com.br”


