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Cardápio Cafehaus 2020 

Produtos Especiais p/ Coffee Break e Eventos(Finger food – mini porções)  

 

OPÇÕES SALGADAS DESCRITIVO 

Mini Bruschetta (Opção vegetariana) Massa crocante c/ tomate e cebola levemente refogados c/ manjericão. 
Mini Cestinha Caponata (Opção vegetariana) Massa crocante c/ berinjela, pimentão, cebola, passas, azeitonas e ervas finas. 
Mini Cestinha Colonial Massa crocante c/ patê colonial de frango / frios / linguiça / palmito e Alho Poró 

Mini Canapé  Pão de sanduíche c/ patê de frango / patê de presunto. 
Mini Canapé Plus Pão de sanduíche integral c/ patê de tomate seco / patê de queijos / Atum 

Mini Sanduíche Colonial Pão de centeio c/ queijo, presunto, tomate e alface. 
Mini Sanduíche de Croissant Croissant c/ricota e peito de peru / frango / frios. - Com Alface as opções 

Mini X Salada Pão redondo c/ hambúrguer, queijo, alface e tomate. 
Mini Cachorro Quente Mini pão hot-dog c/ molho, salsicha e batata palha. 
Mini Dog Alemão Mini pão hot-dog c/ rodelas de salsichão vermelho, chucrute e mostarda amarela. 
Mini Sanduíche Bolinha Pão bolinha c/queijo, presunto, tomate e alface. 
Mini Sanduíche Light Pão redondo integral c/queijo minas, peito de peru, tomate e alface. 
Mini Sanduíche Prensadinho Pão sanduíche c/queijo, presunto, pasta de maionese c/pepino  
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Mini Sanduíche Prensadinho ESPECIAL Pão Centeio c/queijo minas, Peito de Peru,  pasta de Iogurte natural c/Cenoura 

Mini Pastel Folhado Recheio de frango / palmito / peito de peru c/requeijão / Queijo/ pizza. 
Mini Pastel Assado (Opção também sem Lactose) Recheio de frango / carne / palmito.  
Mini Pastel Assado Integral Recheio de frango / carne / palmito. 
Mini Pão de Queijo - 10 gramas  

Mini Croissant Salgado Recheio de frango  
Mini Quiche Especial - 40 gramas  Recheio de Tomate seco com brócolis/ peito de peru / frango / palmito 

Mini Calzone  Recheio de carne / frango. 
Mini Empadinha  Recheio de frango / frango com palmito / palmito. 
Mini Pastelzinho Frito (Opção sem Lactose) Recheio de carne / frango / queijo / pizza /palmito 

Mini Pãozinho de Batata  (Opção sem Lactose) Recheio de frango / carne / catupiry. 
Mini Salgadinho Frito 
(Opção sem Lactose) 

Coxinha de frango / risoles de carne / quibe / bolinha de queijo / enroladinho de 
salsicha. 

  

OPÇÕES DOCES DESCRITIVO 

Mini Quiche Doce Casquinha crocante c/ creme de limão / maracujá / ganache de chocolate.   

Mini Banoffe Casquinha crocante c/doce de leite, creme Belga, banana e chantilly. 
Mini Bomba  Recheio de creme Belga e cobertura de chocolate. 
Mini Tortinha de Morango Casquinha crocante c/creme belga, ganache de chocolate e morango. 
Mini Tortinha  Recheio de maçãs c/passas / banana c/canela. (Opção sem Lactose) 

Mini Folhado de Coco Massa folhada c/ creme Belga e coco. 
Mini Croissant Doce Recheio de chocolate / creme.  
Mini Pastel Frito Sensação Recheio de chocolate branco / preto c/morango. 
Mini Bananinha Frita Banana, canela e açúcar. 
Mini Sonho Frito s/ recheio. 
Mini Sonho Recheado Recheio de creme / doce de leite/ 4 leites / dois Amores 

Mini Bolinho COLONIAL Massa de Pão de Ló e Cobertura de Geléia de Morango ou Damasco (Sem lactose) 
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Mini Bolinho FUNCIONAL Banana com Abacaxi, sem Trigo e sem Lactose 

Mini Bolinho Laranja c/ Gengibre Opção s/ lactose. 
Mini Bolinho Laranja   

Mini Bolinho de Cenoura Cobertura de ganache de chocolate e raspas de chocolate. 
Mini Bolinho de Limão Massa de leite ninho em pó c/ cobertura 

Mini Bolinho Nega Maluca Massa de chocolate c/ cobertura de ganache de chocolate. 
Mini Brownie Massa de chocolate c/nozes c/ cobertura de ganache de chocolate. 
Mini Tortinha Glória Creme belga, ganache de chocolate e morango. 
Mini Apfeltasche Folhado de maçã c/passas. 
Mini Folhado Tropical Aberto Recheio de creme c/frutas. 
Mini Docinhos Brigadeiro /casadinho / beijinho / paçoca / 50% cacau/ Ninho 

Pedaços de Cuca (comercializados de 15 em 15 
pedaços) 

Nata / banana c/ nata / farofa / banana c/ farofa /chocolate c/ farofa /chocolate c/ 
banana / queijo / frutas (abacaxi, coco, morango, etc.). 

  

FRUTAS DESCRITIVO 

Mini Potinhos c/Salada de Frutas Mamão, melão, manga, abacaxi, morango, kiwi, uva e laranja. 
  

BEBIDAS DESCRITIVO 

Café* Térmica 02 litros 

Leite* Térmica 02 litros 

Suco Del Valle Laranja ou Uva Caixinha 01 litro 

Refrigerante/Refrigerante Zero Garrafa 02 litros 

Água Mineral Garrafa 1,5 litros 
* O extravio das térmicas acarretará no pagamento de uma taxa de R$ 50,00 p/ peça.  
 

OBS.: pedido mínimo – 20 unidades de cada item salgado ou doce. 
 

 
 

Dúvidas, orçamentos e informações com Elize 
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47-98416-0441 

eventos@cafehaus.com.br 

mailto:eventos@cafehaus.com.br

