
NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO

Café da Manhã da Banca
Buffet completo com mais de 60 variedades.....................................................................

Desjejum da Banca servido das 6h às 10h

Vitaminas

Vitaminas (300ml) banana, morango, mamão

Cafés

Com Amarula
Submarino com pedaços de chocolate
Expresso
Expresso Duplo
Xícara
Com Leite
Pingado
Cortado
Capuccino
Mocaccino
Chocolate Quente
Chás

Lanches

Pão de Queijo (100g)

Pastel da Banca carne | queijo

Xis da Banca
Pão de hamburguer, bife de filé mignon, alface, ovo, tomate, queijo mussarela e maionese de ervas

Torrada da Banca
Pão de sanduíche americano, bife de filé mignon, alface, ovo, tomate,  queijo mussarela, ...................
pepino e maionese de ervas...................................................................................................................

Misto Quente Pão de forma, presunto e queijo

Sanduíche Natural
Pão integral, alface, tomate, pepino, queijo mussarela, cenoura e beterraba.......................................

Sanduíche Parma
Pão ciabata, queijo mussarela de búfala, maionese, presunto parma e alface....................................

Sanduíche Caprese
Pão ciabata, maionese, rúcula, tomate seco e mussarela de búfala....................................................

Sanduíche da Banca
Pão ciabata, molho do chef, alface, costela de gado desfiada e cebola caramelada..............................

/cafedabanca
@cafedabanca
cafedabancastilo@gmail.com
      54 3422 3555
Rua Rua São Pedro, 374
esquina com Rua Augusto Zatti

Centro | Gramado | RS
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Batata Frita (500g)

Polenta Frita com Parmesão (300g)

Anéis de Cebola (220g)

Anéis de Lula à Milanesa (300g)

Bolinho de Bacalhau (12unidades)

Bolinho de Bacalhau (6unidades)

Casquinha de Siri

Iscas de Tilápia (300g)

Violinha (300g)

Salsicha Bock (300g) Acompanha molho e pão de forma

Iscas de Filé com Molho 4 Queijos(400g)

Iscas de Picanha com Farofa e Batata Frita (400g) 

Tábua de Frios (900g - serve até 3 pessoas)
Queijos (colonial, parmesão e emmental), salame italiano, copa, ovo de codorna, azeitona verde
com caroço, pepino, frutas secas, maionese (temperada, verde e rosé) e pão baguete................

Tábua de Frios (1/2 porção)
Queijos (colonial, parmesão e emmental), salame italiano, copa, ovo de codorna, azeitona verde
com caroço, pepino, frutas secas, maionese (temperada, verde e rosé) e pão baguete................

Torre de Batata Frita (serve 4 pessoas)
Queijo, bacon, frango e filé mignon...............................................................................................

Torre de Batata Frita (serve 2 pessoas)
Queijo, bacon, frango e filé mignon............................................................................................

Camarão à Milanesa  (serve 2 pessoas)

Mix da Banca (serve 4 pessoas)
Entrecot, picanha, frango, ovo de codorna, azeitona, pepino, pimentão e cebola..........................

Mix da Banca (serve 2 pessoas)
Entrecot, picanha, frango, ovo de codorna, azeitona, pepino, pimentão e cebola.........................

Escondidinho de Camarão

Escondidinho de Carne

Escondidinho de Siri 

Moqueca Vegana (serve 2 pessoas)

Palmito, banana e acompanha legumes

Moqueca Vegana (serve 1 pessoa)

Palmito, banana e acompanha legumes

Escondidinho Vegano
Aipim ou moranga, brócolis e palmito

Petiscos

Veganos e Vegetarianos



Couvert (serve 2 pessoas)
Salame italiano, copa, queijo colonial, queijo colonial uruguaio, manteiga e pão baguete

Tropical Alface, beterraba, cenoura, azeitona, ervilha e laranja

Italiana Rúcula, tomate seco e mussarela de búfala

Crocante do Chef
Alface americana, agrião, damasco, amêndoas crocantes, morangos laminados, gergelim ..................
e molho agridoce....................................................................................................................................

À Moda da Banca
Frango grelhado, alface americana, croutons, queijo gruyére e molho gourmet......................................

Sopa de Capeletti Acompanha pão torrado e queijo ralado

Creme de Ervilha com Bacon

Creme de Palmito

Creme de Legumes

Creme de Mandioquinha

Creme de Aspargos

Camarão

Cogumelos Funghi, shitaki e shimeji

Quatro Queijos com Iscas de Filé

Frutos do Mar

Da Banca Pepperoni, manjericão, cebola, azeitona e molho de queijo

Salmão

Carbonara Nata, ovos e bacon

Quatro Queijos com Iscas de Filé

Cogumelos Funghi, shitaki e shimeji

Ao Pesto Manjericão, alho e nozes

Frutos do Mar Mexilhão, lula, polvo e camarões

Italianíssima Pepperoni, manjericão, cebola, azeitona e molho ao sugo

Couvert

Saladas

Sopas e Cremes

Risotos

Massas da Casa
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Torta (pote)

Petit Gateau com sorvete de creme e ganache

Sorvete com Calda de Chocolate

Brownie de Chocolate com Sorvete

Cheesecake Frutas Vermelhas

Banana Flambada

Dia a dia da Banca..................Frango*               ....Alcatra* 
carne*, arroz, fritas e mix de saladas.................................................................................................

Frango Prensado (200g)
Acompanha massa, polenta e mix de saladas.....................................................................................

Entrecot Grelhado (280g)
Acompanha arroz, fritas, farofa e queijo provolone..............................................................................

Filé ao Funghi (300g)
Acompanha batata noisette e arroz branco..........................................................................................

Filé à Parmegiana (350g)
Acompanha arroz e fritas.....................................................................................................................

Filé Tornedor (300g)
Envolto com bacon, molho demi-glace e massa com molho de queijo................................................

Filé Quatro Queijos (300g)
Acompanha massa fettuccine ou espaguete com tempero verde........................................................

Picanha Gaúcha (280g)
Acompanha arroz, fritas, queijo coalho e farofa....................................................................................

Bacalhau à Portuguesa (serve 2 pessoas)
Lombo, cebola confitada, batata coquinho e alho crocante..................................................................

Bacalhau à Portuguesa (serve 1 pessoa)
Lombo, cebola confitada, batata coquinho e alho crocante..................................................................

Salmão Grelhado (300g)
Acompanha arroz, amêndoas e legumes.............................................................................................

Tilápia (300g)
Empanada ou grelhada com molho de nata e alcaparras, batata soutê e arroz....................................

Salmão Trufado (300g)
Acompanha risoto de aspargos e amêndoas crocantes.......................................................................

Filé de Robalo (300g)
Acompanha arroz negro com pistache e legumes................................................................................

Linguado (250g)
Empanado ou grelhado, com cogumelos frescos, mussarela de búfala e risoto de alho poró..............

Moqueca de Peixe (serve 2 pessoas)
Acompanha arroz e farofa....................................................................................................................

Moqueca de Peixe (serve 1 pessoa)
Acompanha arroz e farofa....................................................................................................................

Principais

Sobremesas
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