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Formas de pagamento: Cartão de Débito e Crédito (à vista), Voucher Refeição (VR, Sodexo, Ticket Restaurante e 
Alelo) e dinheiro. Não aceitamos Voucher Alimentação.
Cardápio em Braille com fonte ampliada disponível no Caixa. 

Cardápio sujeito a alteração.
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.

BEBIDAS QUENTES
Chá quente R$ 4,00
Café expresso R$ 4,00                                                                                                                                   
Café expresso descafeinado R$ 4,00                                                                                                     
Café expresso com leite - pequeno R$ 4,00
Café expresso com leite - grande R$ 6,00
Café expresso descafeinado com leite - pequeno R$ 4,00                                                             
Café expresso descafeinado com leite - grande R$ 6,00
Chocolate quente pequeno R$ 5,00                                                                                          
Chocolate quente pequeno grande R$ 6,00
Cappuccino especial (leite, café expresso e chocolate em pó) R$ 6,00
Mocha (leite, chocolate em pó, café expresso) R$ 6,00
As bebidas quentes são preparadas com leite semidesnatado. Oferecemos a 
opção de leite de soja

BEBIDAS FRIAS
Suco de laranja pasteurizado 300ml R$ 5,00 
Suco polpa de fruta 300ml (consulte o cardápio) R$ 5,00
Água de coco 330ml R$ 6,50
Refrigerante 350ml R$ 6,50
Suco de uva integral 300ml R$ 9,50
Cerveja Heineken 350ml R$ 11,00
Vinho tinto seco 150ml R$ 15,00
Solicite o copo ao atendente para usar o purificador de água

SALADA consulte o cardápio                                                                                                                                         
Terça a quinta, das 13h às 21h30. Sexta, das 13h às 19h30. Sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 18h, ou conforme programação.

Grande R$ 7,00

PIPOCA consulte o cardápio                                                                                                                                         
Terça a quinta, das 15h às 21h. Sexta, das 15h às 18h. 
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

Grande -55g R$ 3,50

SALGADOS
Pão de queijo R$ 3,50
Esfiha de carne R$ 7,00
Assado de berinjela R$ 7,50
Pastel integral assado de ricota R$ 8,00

POLENTA consulte o cardápio                                                                                                                                 
Terça a quinta, das 13h às 21h30. Sexta, das 13h às 19h30. Sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 18h, ou conforme programação.

Com ragu de carne R$ 6,50
Com ragu de vegetais R$ 6,50

SANDUÍCHE NO PÃO ARTESANAL                                                                                                              

Terça a quinta, das 13h às 21h30. Sexta, das 13h às 19h30. Sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 18h, ou conforme programação.

Frango desfiado com creme de milho R$ 10,00
(Frango, milho, cebola, tomate, alho poró, salsão, salsa, óleo, manteiga, alho e sal)

Espinafre com cenoura, champignon e 
pasta de amendoim R$ 10,00
(espinafre, cenoura, champignon, amendoim, azeite extravirgem, sal, páprica e 
gergelim) 
Ingredientes do pão artesanal: farinha de trigo integral, farinha de trigo, água, cenoura, 
açúcar orgânico, azeite de oliva extra virgem, fermento biológico e sal.

FRUTAS, DOCES E SORVETE 
Fruta da época unidade R$ 3,00
Pedaços de frutas da época R$ 3,50
Brigadeiro de pitaia R$ 4,00
Sagu de leite de coco com frutas R$ 4,50
Bolo Sesc R$ 5,00
Picolé (coco, limão, uva ou chocolate) R$ 6,50

Sorvete* sabor iogurte
 Sem cobertura R$ 4,50
 Com cobertura de capim santo R$ 6,50
 Com cobertura de chocolate R$ 6,50
 *Sorvetes: Terça a sexta até às 21h; Sábado, domingos e feriados, até às 18h, ou conforme 
programação.


