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DAMASCO COM NOZES

BANANA COM CANELA

LARANJA, CRAVO E CANELA

FIGO COM CASTANHA
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KIWI  TOQUE DE GENGIBRE

GENGIBRE

MARACUJÁ COM GENGIBRE
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ZERO ABACAXI CANELA

ZERO AMORA MORANGO

MANGA COM MARACUJÁ

ABACAXI COM COCO
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MORANGO COM VINHO

CABERNET SAUVIGNON

CEBOLA ROXA COM ALHO

TOMATE COM MANJERICÃO
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PIMENTAS VERMELHAS

ABACAXI PICANTE

Siga o Lambuja nas redes :)

Bebidas do Lambuja

Cafés
Sem Pressa (coado na hora)

Cómes e Bébes 
do Lambuja

Cappuccinos e Chocolates

10,00Cappuccino Banana

8,00Cappuccino Tradicional

(com geleia de banana com canela) 
10,00Cappuccino Avelã

(com creme de avelã) 
10,00Cappuccino Menta

(com chocolate menta) 

10,00Chocolate Napolitano

8,00Chocolate Quente Tradicional

(com geleia de amora com morango) 

Gelados

10,00Chocolate Gelado

10,00Cappuccino Gelado

5,50Com Leite5,00Puro

Expresso

6,00Duplo4,50Pequeno

Expresso com Leite

7,00Duplo5,50Pequeno

Chás no Bule
6,00Chá das Fadas

(Cardamomo, pimenta-rosa, capim-limão, folha de 
maracujá, hibisco e cavalinha) 

6,00Chá das Bruxas

(Maçã, canela, cravo, chapéu de couro, limão e 
estevia) 

6,00Chá de Maracujá

(com camomila e cidreira) 
6,00Chá de Maçã

(com canela) 

Sucos

10,00Amora com Morango 

10,00Abacaxi com Água de Coco

10,00Manga com Maracujá

8,00Laranja Clássico

Água e Refri

4,00Água Mineral com Gás 500ml

3,50Água Mineral 500ml

6,00Refrigerante Lata 350ml

6,50Chá Gelado Lata 350ml

7,00H2oh 500ml

Cervejas / Vinho / Aperitivos

8,00Budweiser 330ml

8,00Ste�a Artois 269ml

9,00Heineken 330ml

27,00Vinho da Casa 750ml

Caipirinha do Lambuja
15,00de Sakê Azuma Kirin

15,00de Cachaça Prosa Mineira

15,00de Vodka Smirnoff

 Amora com Morango ou Manga com MaracujáSabores:

(seco ou suave) 
6,00Dose Licor de Banana Prosa Mineira

6,00Dose Cachaça Prosa Mineira

15,00Choconhaque com Domecq

licor banana

vinho colonial

cervejas

refris

chás gelados

sucos naturais

chá das fadas caipirinha

chocolate gelado

café sem pressa

expresso pequeno

chás no bule

expresso com leite duplo

cappuccino avelã

chocolate quente

AMORA COM MORANGO



Paninis do Lambuja

Paninis Com Carnes

Paninis Com Frios

(pão ciabatta, salame tipo italiano, mussarela e 
toque de geleia de cebola roxa com alho.)

(pão ciabatta, cracóvia (salame polonês), ovo, 
mussarela, rúcula, tomate e toque de geleia de 
cebola roxa com alho.)

(pão ciabatta, cream cheese, peito de peru e toque 
de geleia de damasco com nozes.)

(pão ciabatta, peito de peru, mussarela, 
champignon, tomate seco, azeitona preta, rúcula, 
tomate e toque de geleia de tomate com manjericão.)

salaminho

(pão ciabatta, hamburguer artesanal de 180g, mussarela, 
molho especial, rúcula, tomate e toque de geleia de cebola 
roxa com alho.) 

24,00Geleia Burguer

(pão ciabatta, filé de frango grelhado, tiras de bacon, 
mussarela, molho especial, rúcula, tomate e toque de 
geleia de maracujá com gengibre.) 

24,00Medalhão de Frango

(pão ciabatta, hamburguer artesanal de linguiça de 180g, 
mussarela, molho especial, rúcula, tomate e toque de 
geleia de cebola roxa com alho.) 

24,00Linguiça Burguer

(pão ciabatta, pernil suíno desfiado, mussarela, rúcula, 
tomate e toque de geleia de abacaxi picante.)

22,00Pernil

(pão ciabatta, molho de tomate, carne bovina moída, bacon 
e calabresa picados, mussarela e toque de geleia de 
pimentas vermelhas.)

22,00Buraco Quente

(pão ciabatta, atum sólido, cream cheese, mussarela, 
tomate e toque de geleia de gengibre.)

24,00Atum

(pão ciabatta, 2 hamburgueres artesanais de 180g cada, 
tiras de bacon, mussarela, molho especial, rúcula, tomate 
e toque de geleia de cebola roxa com alho.) 

35,00Lambujão Burguer

22,00Salaminho

26,00Americano Cracóvia

22,00Cream Cheese

24,00Grand Lambuja

(pão ciabatta artesanal, mussarela, tomate e toque 
de geleia de tomate com manjericão.)

(pão ciabatta artesanal, queijo branco, tomate e 
toque de geleia de tomate com manjericão.) 

(pão ciabatta artesanal, mussarela, champignon, 
rúcula, tomate e toque de geleia de tomate com 
manjericão.)

(pão ciabatta artesanal, mussarela, tomate seco, 
azeitona preta, rúcula e toque de geleia de tomate 
com manjericão.) 

(pão baguete artesanal (sem ingredientes de origem 
animal), tomate seco, azeitona preta, champignon, 
rúcula, tomate e toque de geleia de tomate com 
manjericão.) 

(pão ciabatta artesanal, queijo meia cura, tomate e 
toque de geleia de pimentas vermelhas.)

Paninis Vegetarianos
16,00Mussarela

18,00Queijo Branco

20,00Salada

20,00Rúcula Tomate Seco 

20,00Mineiro

18,00Baguete Vegana

(Você pode mudar o sabor da geleia ou pedir sem geleia) 

Lanchinhos

(pão de queijo, salame, mussarela e toque de geleia 
de cebola roxa com alho.)    

9,00Pão de Queijo Salame

(pão de queijo, queijo branco, rúcula, tomate e 
toque de geleia de tomate com manjericão.)    

9,00Pão de Queijo Salada

(pão de queijo, pernil suíno desfiado e toque de 
geleia de abacaxi picante.)    

9,00Pão de Queijo Pernil

(pão de queijo, cream cheese, peito de peru e toque 
de geleia de damasco de nozes.)     

10,00Pão de Queijo Cream Cheese

(pão tipo brioche, salame, mussarela e toque de 
geleia de cebola roxa com alho.)    

14,00Brioche Salame

(pão tipo brioche, queijo branco, rúcula, tomate e 
toque de geleia de tomate com manjericão.)    

14,00Brioche Salada

Para Beliscar

Bolos e Doces

8,00Fatia de Bolo do Dia

(10 unidades, sabor doce de leite)

10,00Porção de Mini Churros

12,00Bolo com Sorvete e Geleia
(Fatia de bolo do dia a sua escolha, geleia a sua escolha e 
1 bola de sorvete crocante) 

15,00Taça de Sorvete Lambuja
(Sorvete crocante, waffle belga e geleia de amora 
com morango)  

5,00Pão de Queijo

(Escolha até 2 geleias de sua preferência)

7,00Pão de Queijo com Geleia

6,00Baguete com Manteiga

8,00Baguete com Geleia
(Escolha até 2 geleias de sua preferência)

8,00Brioche com Geleia
(Escolha até 2 geleias de sua preferência)

12,00Trio Lambuja
(2 fatias de brioche, 2 fatias de queijo branco 
e mais 2 porções de geleia a sua escolha)

12,00Mini Broas com Geleia
(10 mini broas, assadas na hora (20 min), 
acompanha 2 sabores de geleia a sua escolha) 

14,00Quiche Alho Poró com Salada

(quiche de alho poró com salada de rúcula, tomate, 
champignon e geleia de tomate com manjericão)

12,00Belisco de Polvilho
(Porção de polvilho artesanal Armazém Aipim, 
acompanha 2 sabores de geleia a sua escolha)

16,00Belisco de Palito de Parmesão
(8 palitos de pão de queijo sabor parmesão, assados na hora 
(20 min), acompanha 2 sabores de geleia a sua escolha) 

7,00Pão de Queijo com Creme de Avelã

belisco polvilho

quiche com salada

porção mini broa

pão de queijo com geleia

panini mineiro

panini salada

panini queijo branco

panini rúcula tomate seco

pão de queijo salada

pão de queijo salame

brioche salada

panini cream cheese

panini salaminho

linguiça burguer

lambujão burguer

panini pernil

ADICIONAIS
Salada (rúcula e 
tomate)...... 
Cream cheese..
Ovo..........
Bacon.........
Azeitona preta.
Champignon....
Tomate seco...
Meia cura.....
Salame........
Cracóvia......

panini buraco quente

4,00
5,00
3,00
6,00
3,00
4,00
4,00
7,00
7,00
8,00

(Você pode mudar o sabor da geleia ou pedir sem geleia) 

Consultar os sabores disponíveis

bolo de chocolate

taça sorvete


