
Sanduíches Frios 
 

Abrolhos 

Rosbife, mozzarela de bola, bacon tostado, cogumelo, alface, molho rosé. (Sugestão de 
pão: Baguette) 

Angra dos Reis 

Pasta de ricota temperada, ovo de codorna, milho, tomate e alface. (Sugestão de pão: 
Integral) 

Búzios 

Frango desfiado, catupiry, chutney, uva-passa, alface e molho rosé. (Sugestão de pão: 
Croissant ou Integral) 

Cabo Frio 

Presunto, mozzarela, tomate, alface e maionese. (Sugestão de pão: Pizza ou Baguette) 

Campos do Jordão 

Frango desfiado, presunto, mozzarela, azeitona preta, tomate, alface, maionese e 
molho mostarda. (Sugestão de pão: Pizza ou Baguette) 

Fernando de Noronha 

Peru defumado, catupiry, presunto, abacaxi, azeitona preta, fios de ovos, alface e 
molho rosé. (Sugestão de pão: Croissant ou Baguette) 

Itaparica 

Carne desfiada, cebola no azeite, ovo de codorna, tomate, alface e molho mostarda. 
(Sugestão de pão: Pizza ou Baguette) 

Joinville 

Mozzarela de bola, presunto, tomate, alface, parmesão e molho salada. (Sugestão de 
pão: Pizza ou Baguette) 

Laguna 

Frango desfiado, pasta de ricota temperada, azeitona preta, alface, uva-passa, maçã e 
molho cheese. (Sugestão de pão: Baguette ou Croissant) 



Parati 

Frango desfiado, cenoura, uva-passa, chutney, tomate, alface e molho curry. (Sugestão 
de pão: Integral ou Baguette) 

Petrópolis 

Pasta de ricota temperada, cenoura, broto de feijão, uva-passa, azeitona preta, alface e 
molho salada. (Sugestão de pão: Integral ou Pizza) 

Piçarras 

Lombo canadense, catupiry, tomate, alface, maionese e molho mostarda. (Sugestão de 
pão: Integral ou Pizza) 

Porto Belo 

Salpicão de frango com cebola,  pimentão e cenoura,  tomate, alface e molho curry. 
(Sugestão de pão: Baguette ou Integral) 

Porto Seguro 

Frango desfiado, cenoura, ovo de codorna, azeitona preta, alface,  maionese e molho 
mostarda.(Sugestão de pão: Pizza ou Baguette) 

Trancoso 

Carpaccio de carne, mozzarela de bola, parmesão, alface e molho carpaccio  com 
alcaparras moídas. (Sugestão de pão: Baguette) 

 

  



Sanduíches Quentes 
Beirute Antilhas 

Presunto, tomate, mozzarela, alface e maionese. (Pão: Sírio) 

Beirute Aruba 

Carpaccio de carne, queijo branco, tomate, alface e molho hortelã. (Pão: Sírio) 

Beirute Bahamas 

Peru defumado ,catupiry, cogumelo, uva passa, maionese ealface.(Pão: Sírio) 

Beirute Bora-Bora 

Peru defumado, tomate, queijo branco e alface. (Pão: Sírio) 

Beirute Cancun 

Frango desfiado, tomate seco, catupiry e maionese. (Pão: Sírio) 

Beirute Cayman 

Lombo canadense, pepino em conserva, tomate, mozzarela, ovos, 

alface e molho curry. (Pão: Sírio) 

Beirute Ibiza 

Rosbife, presunto, mozzarela, tomate e orégano. (Pão: Sírio) 

Beirute Mediterranée 

Presunto, tomate, ovo de codorna, azeitona preta, cebola no azeite e mozzarela. (Pão: Sírio) 

Beirute Mikonos 

Rosbife, tomate, mozzarela de bola, bacon tostado, alface e molho curry. (Pão: Sírio) 

Beirute Taiti 

Presunto, mozzarela de bola, rúcula e tomate seco. (Pão: Sírio) 

Flórida 

Presunto, mozzarela, tomate, ovo e alface. (Pão: Baguette) 

Papeete 

Queijo branco, tomate e orégano. (Pão: Integral) 

  


