We Off Café

CAFÉ E COMIDINHAS QUE
ABRAÇAM

Bebidas Quentes
CAFÉ ESPRESSO

Grão 100% Arabica de torra leve. Originario da região de São
João da Boa vista em São paulo

6,50

ESPRESSO MACHIATTO

7,00

MÉDIA
consiste na mistura de proporções iguais de café e leite,
finalizado com um toque de espuma de leite

8,50

LATTE
Café espresso com leite e espuma cremosa
BULLETPROOF
Espresso com oleo de coco e manteiga clarificada

8,50

Café tipico italiano, consiste em um café espresso com um toque
de espuma de leite

CAPPUCCINO
um blend de café espresso, leite vaporizado com muita
cremosidade e raspas de chocolate
CAPPUCCINO BRÛLÉE
cappuccino com um toque de baunilha e açucar
maçaricado
CHOCOLATE QUENTE
Chocolate quente cremoso com chocolate ao leite
CHOCOLATE QUENTE AVELÃ
Chocolate quente cremoso com um toque de avelã
CHOCOLATE QUENTE
Chocolate quente cremoso com chocolate ao leite
CHÁS
Diversas infusoes Twinings of London
GOLDEN MILK LATTE
Leite vaporizado e mix de especiarias
MATCHA LATTE
Leite vaporizado com extrato de chá verde e um toque
de baunilha

Drinks e Cervejas

Bebidas Geladas

15,00

11,50
15,00

8,50
12,00
10,00
6,50
7,00
8,50

*substitua leite integral por leite de amendoas em qualquer bebida

DALGONA COFFE

13,00

DALGONA MOCHA

13,00

Latte gelado com espuma de café e baunilha
Latte gelado com espuma de café e calda de chocolate

DALGONA MATCHÁ
Latte gelado com espuma de matcha e baunilha
VANILLA ICED LATTE
Latte gelado com espuma de café espresso e baunilha

13,00

CHAI ICED LATTE
Latte gelado com café espresso e mix de especiarias
aromaticas
BOOST LEMONADE TEA
limonada com infusão de hibisco e gengibre

13,00

ZEN LEMONADE
limonada com infusão de camomila e mel
PITAYA PINK LEMONADE
limonada rosa com limão siciliano e sorbet de pitaya
TAI ICED TEA
chá matte gelado com um toque de pêssego, limão e
hortelã
SMOOTHIE DE PESSEGO COM PITAYA
smoothie sem lactose com pessego e pitaya

SMOOTHIE DE FRUTAS VERMELHAS COM
ESPUMA DE MATHCA
smoothie de frutas vermelhas com espuma de matcha
SUCO DE PITAYA COM FRUTAS
VERMELHAS
Leite vaporizado e mix de especiarias
SUCOS NATURAIS
laranja e limão
SUCO INTEGRAL DE UVA AURORA
AGUA
com ou sem gás
REFRIGERANTE

13,00

15,00
15,00
15,00
15,00

GIN TONICA

Gin Bombay Saphire, limão
siciliano, tonica e especiarias

BLOODY MARY

Vodca, suco de tomate, suco de limão, molho
inglês, tabasco e um talo de salsão

SEX ON THE BEACH
Vodca, licor de pêssego, suco de
laranja e groselha.

23,00

26,00

26,00

TEQUILA SUNRISE
tequila, suco de laranja e
xarope de granadine

26,00

NEGRONI
Gin, vermute rosso, Campari e
zest da laranja
MARGARITA
tequila, sal, suco de limão e
licor de laranja

26,00

26,00

17,00

17,00

17,00

330 ml
HEINEKEN
S T E L L A A R T O I S 330 ml
C O R O N A E X T R A 275 ml
BUDWEISER
330 ml

EISENBAHN

330 ml

13,00
13,00
10,90
13,00
14,00

9,00
11,90
5,00
5,50

ESPUMANTE FRANCÊS
Veuve Du Vernay Brut
ESPUMANTE NACIONAL
Salton (bruit/ Demi Sec/ Moscatel

120,00
70,00

We Off Café

CAFÉ E COMIDINHAS QUE
ABRAÇAM

Almoço leve

Salgados
PÃOZIN DE QUEIJO

6,00

PÃO DE QUEIJO MULTIGRÃOS

6,50

COXINHA

9,00

FOLHADO GREGO

8,00

TORTA DO DIA

13,00

Feito com queijo curado e ovos caipiras (porçao com 3 unidades)
Pão de queijo com mix de grãos (linhaça, gergelim ,chia e quinoa)

Deliciosa coxinha de frango com catupiry
folhado recheado com frango em uma deliciosa massa filo

Fatia de torta 150g de frango com requeijão ou palmito
cremoso. (adicione salada da casa por mais 19$)

QUICHE

12,00

CROISSANT

12,00

Quiche Lorraine de queijo e bacon ou vegetariana de
legumes e queijo. (adicione salada da casa por mais 19$)
Croissant tradicional importado da França.
Acompanha requeijão ou geléia de frutas

LOAF BREAD (PÃO CASEIRO)

8,00

bolo salgado de pesto com parmesão ou de azeitonas
com tomate seco. Acompanha manteiga ou requeijão

QUICHE LORRAINE COM SALADA
Quiche de bacon e queijo ou de legumes e queijo
acompanhada de salada da casa (mix de folhas, tomate
cereja, queijo parmesão e molho de mostarda e mel

TORTA DO DIA COM SALADA

torta de palmito cremoso ou de frango com catupiry
acompanhada de salada da casa (mix de folhas, tomate
cereja, queijo parmesão e molho de mostarda e mel

BUDDHA BOWL (BOWL DE SALADA)
Bowl com mix de folhas, frango grelhado, pasta de avocado,
queijo parmesão, grão de bico, cenoura, cebola roxa e tomate
cereja, acompanhado com molho de mostarda e mel

VEGAN BUDDHA BOWL

Bowl com mix de folhas, caponata de berinjela, pasta de
avocado, queijo parmesão, grão de bico, cenoura, cebola
roxa e tomate cereja, acompanhado de azeite e ervas

FILÉ DE PEIXE COM PURÊ

ABACATE TOAST

19,00
22,00

Deliciosa toast com pasta de abacate e ovo poche no pão de grãos artesanal

PÃO DA CASA

Duas fatias quentinhas de pão artesanal de mandioquinha
acompanhadas de manteiga requeijão ou geleia de frutas

GREEN CHEESE

queijo quente com molho pesto de manjericão no
pão artesanal de mandioquinha

0,00

CONCHIGLIONE 3 QUEIJOS

0,00

BERINJELA A PARMEGGIANA

0,00

CAPELLETI DE CARNE COM ERVAS

0,00

berinjela a parmegiana servida com arroz e ervas

15,00

16,00
12,00
13,00

capelleti de carne com ervas frescas e molho sugo

23,00

DADINHO DE TAPIOCA

35,00

ISCAS DE FRANGO

23,00

TABUA DE QUEIJOS E EMBUTIDOS

40,00

Tabua de queijos e embutidos, servida
com geleia, azeite e damascos

0,00

Deliciosa torta a base de queijo com calda de frutas vermelhas

BROWNIE

0,00

COOKIES

0,00

PARFAIT (SOBREMESA MONTADA)

0,00

Brownie tradicional, brownie de caramelo salgado e
brownie de castanhas servido com calda de caramelo
ou chocolate e sorvete

BOWL DE AÇAÍ

0,00

BOLO (SABOR DA CASA)

0,00

Açaí cremoso com banana morango e granola
Deliciosos bolos frescos, tendo
diariamente uma variação de sabores

Doces Vitrine
BRIGADEIRO

0,00

FOFO

0,00

Brigaderio tradicional, beijinho e brigadeiro de pistache

base de pão de ló e recheio de creme de baunilha

PASTEL DE BELÉM

PASTEL DE SANTA CLARA

BOLINHO DE BRÓCOLIS

300g de filézinhos de frango empanados servidos
com requeijão ou molho mostarda e mel

CHEESECAKE COM COULIS DE
FRUTAS VERMELHAS

Doce clássico português a base de gemas com recheio de amêndoas

servido de quarta à sabado das 16h30 às 20h

12 unidades de dadinho de tapioca
servidos com geléia de pimenta

0,00

Doce classico portugues feito com gemas e massa folhada

Petiscos

12 unidades de bolinho de brócolis acompanhados de requeijão

TORTA DE LIMÃO

Iogurte grego servido com um delicioso coulis de
frutas vermelhas, morangos e granola

Filé de saint Peter com purê de mandioquinha e quinoa

Deliciosa massa recheada com muçarela, gorgonzola e
queijo gouda, servido com molho a sua escolha, podendo
ser molho branco ou molho vermelho

0,00

Delicioso cookie crocante com gotas de chocolate

0,00

Delicioso estrogonofe de frango acompanhado de arroz e
servido com uma batata palha crocante

CROISSANT-DUÍCHE

33,00

ESTROGONOFE

13,00

Sanduíches

35,00

0,00

COXINHA VEGANA

BANOFFE WE OFF

Versão We Off da tradicional torta banoffe, que leva
banana, doce de leite e chantilly na massa crocante de
biscoito de chocolate
Delicioso recheio de limão na massa crocante de biscoito

PICADINHO

deliciosa fraldinha cortada em pedaços pequenos e cozida.
Acompanha arroz, feijão e farofa

Deliciosa coxinha com carne de jaca

32,00

Almoço

12,00

Quibe vegano feito com abobora cabotiá e triguilho

31,00

servido todos os dias das 12h às 14h30
(Acresente salada da casa por 15$)

QUIBE DE ABÓBORA

Croissant recheado com peito de peru e queijo
Croissant recheado com presunto e queijo muçarela
Croissant recheado com banana e nutella

Sobremesas

servido todos os dias

0,00
0,00

