
brunch
das 11h às 15h30

extras 

combo brunch weekend - r$ 60
mini hash bronw + pork’n wa�e ou tostada vegana
+ cheesecake ou banana brulèe
+ mimosa laranja ou the gaarden drink ou veroni

ovos mexidos com crispy de 
presunto cru e pão torrado

tapioca com queijo ou com 
queijo, tomate e manjericão

pão na chapa
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bebidas / refrescantes

bloody mary - r$ 24
veroni - r$ 26
mimosa laranja - r$ 20
mimosa grapefruit - r$ 22
the gaarden drink - r$ 22
mojito - r$ 22
michelada - r$ 22

suco de abacaxi com hibisco  - r$ 9
suco de laranja (200ml) - r$ 6
limonada - r$ 9

café expresso [cápsula ]
café expresso + leite

cheesecake vegana

wa�e de gengibre
com frutas e calda de melaço

banana brulèe
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sobremesas

trio de crostinis com homus de sementes
cortesia

pork’n wa�e - r$ 28
wa�e crocante por fora e macio por dentro, coroado com pulled pork, coleslaw e molho amanteigado.

tostada vegana - r$ 26
a mais pedida dos veganos, nossa tostada de pão vegano multigrãos, leva hommus rústico levemente defumado, avocado e 
cogumelos grelhados e seleção de sementes torradas

salada de aspargos - r$ 28
para os sábados mais quentes, uma salada cheia de frescor e personalidade, feita com aspargos crocantes, ovos caipiras cozidos, 
picles leve de cebola roxa e molho aioli com salsinha fresca. 

hash browns - r$ 26
tipo uma panquequinha de batatas, coberta com espinafre e cogumelos salteados, ricota fresca e um toque de páprica defumada

ovos no purgatório veggie - r$ 28
ovos cozidos em molho vermelho rústico de tomates e pimentões, levemente picante, acompanhado de pães torrados 

ovos no purgatório calabresa - r$ 28
ovos cozidos em molho vermelho rústico de tomates e calabresa artesanal moída, acompanhado pães torrados


