
Cafeteria

BEBIDAS QUENTES
Chá quente     R$ 4,00
Café expresso     R$ 4,00
Café expresso com leite 
 pequeno     R$ 4,00
 grande     R$ 6,00
Chocolate quente 
 pequeno     R$ 5,00
 grande    R$ 6,00
Cappuccino especial café expresso, leite e chocolate em pó R$ 6,00
Chocolate quente com especiarias    R$ 7,00
Vinho quente apenas sábados, domingos e feriados   R$ 8,00

As bebidas quentes são preparadas com leite semidesnatado.

BEBIDAS FRIAS
Suco de laranja pasteurizado 300 ml    R$ 5,00
Refrigerante lata 350 ml     R$ 6,50
Água de coco 330 ml     R$ 6,50
Cerveja Skol lata 350 ml    R$ 7,00

SALGADOS
Pão de queijo     R$ 3,50
Pão de café com chocolate  R$ 4,50
Milho  R$ 4,50
Torta salgada (consulte a opção)       R$ 5,00
Esfiha de carne R$ 7,00
Tortinha de queijos  R$ 7,00
Pastel assado de frango       R$ 8,00

SALADA
Salada do dia pequena     R$ 4,00

FRUTA E DOCES
Fruta inteira unidade     R$ 3,00
Brigadeiro (paçoca ou chocolate) unidade   R$ 4,00
Curau de milho verde unidade   R$ 4,50
Doce caseiro (consulte a opção) unidade   R$ 4,50 
Bolo Sesc (consulte a opção) unidade    R$ 5,00

Cardápio sujeito a alteração.

Formas de pagamento: Cartão de Débito e Crédito (à vista), Voucher Refeição (VR, Sodexo, Ticket Restaurante 
e Alelo) e dinheiro. Não aceitamos Voucher Alimentação. 
Pagamentos com cartão ou celular são mais rápidos e seguros. Nossos equipamentos realizam pagamentos 
por aproximação. Entre em contato com a sua operadora de cartão para ativar a funcionalidade.

Verifique os ingredientes antes de consumir. Nossos produtos contêm glúten e as preparações podem 
conter alimentos alergênicos como trigo e derivados, peixes, ovos, castanhas, grãos, leite e derivados, 
entre outros. Em caso de dúvidas, procure a (o) nutricionista do Sesc.

A Cafeteria oferece bebidas quentes e frias, salgado, fruta, bolo e doce. Devido às medidas de distanciamento 
social necessárias, a capacidade de atendimento está reduzida. Capacidade máxima: 48 pessoas.


