Pizza Grande

Pizza Média

Pizza Brotinho

2 sabores
2 sabores
até 3 sabores
30cm
6
fatias
25cm
- 4 fatias
35cm - 12 fatias p/ 2 pessoas
*Todas pizzas levam molho de tomate, mussarela e orégano.
*Azeitonas são opcionais, se desejar, peça para serem acrescentadas a sua pizza.
*Ingrediete extra – Consulte valor e disponibilidade do ingrediente desejado.
*O valor da pizza será cobrado pelo preço do sabor mais elevado

Cambará do Sul

PIZZAS

FESTIVAL DE PIZZAS

R$ 80,00 por pessoa

De domingo a quinta. Ecxeto feriados.
Você escolhe 3 sabores por pizza e as pizzas serão servidas na pedra, sendo possível
escolher 1 sabor premium e demais sabores a vontade; conforme for consumindo, pode
ir solicitando e vamos produzindo, com a condição única de não desperdiçar, seja, de
consumir tudo o que for pedido, na sua totalidade; eventuais sobras de pedaços na mesa,
serão cobrados à parte;nessa modalidade não há possibilidade de levar sobras para casa e
todos clientes da mesa, deverão aderir.

Senha Wifi
chamavioleta

Opções
vegetarianas

EXCLUSIVIDADES DA CASA

(com ingredientes regionais: pinhão, mel, queijo serrano, charque...)
Grande - R$ 80,00 - Média R$ 68,00

- Brotinho R$ 47,00

A lá Cambará (linguiça mista e queijo serrano)
Charque acebolado
Paçoca de pinhão (queijo serrano, pinhão moído, linguiça e alho)

PIZZAS PREMIUM
Grande R$ 90,00
Média R$ 79,00
Brotinho R$ 52,00
Camarão ao alho
Camarão ao molho branco
Picanha ao alho
Picanha Serrana
(picanha e queijo serrano)
Peperoni salame com pimentão

PIZZAS ESPECIAIS
Grande R$ 77,00 - Média R$ 66,00 - Brotinho R$ 44,00
Bacon com milho
Basca (bacon com champignon e cebola)
Coração com provolone e cheddar
Estrogonofe de carne com batata palha
Filé ao alho e oleo (Iscas de carne ao alho)
Filé com gorgonzola
Filé com palha (iscas de carne com batata palha)
Filé com tomates secos e champignon
Filé de carne ao molho de mostarda com mel
Gorgonzola com palmito e tomates secos
Lombinho canadense ao catupiry
Pesto com mussarela
Quatro queijos (mussarela, gorgonzola, provolone
e catupiry)
Siciliana (Bacon com milho, tomate e catupiry)
Tomates secos (tomates secos, mussarela de búfala
e champignon)

PIZZAS TRADICIONAIS
Grande R$ 72,00 - Média R$ 59,00 - Brotinho R$ 40,00
Alho e óleo
Abobrinha com alho e parmesão
Atum acebolado
Brócolis com catupiry
Calabresa com catupiry
Calabresa com cebola
Carne de panela
(carne de costela e pimentão- "opcional")
Frango com catupiry
Fricassê de frango com batata palha
Frango com cheddar
Frango Caipira
(Frango com milho e palmito)
Milho
Mussarela
Napolitana (tomates e parmesão)

Cambará do Sul

PIZZAS
Palmito cremoso (palmito com catupiry)
Portuguesa
(tomate, pimentão, cebola, linguiça e ovo)
Vegetariana
(palmito, brócolis, milho, parmesão e alho)
Picante (linguiça, cebola, pimentão, alho,
pimenta do reino e malgueta)

PIZZAS DOCES
Grande R$ 65,00 - Média R$ 55,00 - Brotinho R$ 39,00
Banana (Banana, leite condensado e canela)
Bombom (Ganash de Chocolate preto com bombom)
Califórnia (Pêssego, figo, abacaxi, leite condensado e canela)
Chocolate preto com coco (Ganash de Chocolate preto com coco)
Chocolate preto com cerejas (Ganash de Chocolate preto com cerejas)
Chocolate branco com cerejas (Ganash de Chocolate branco com cerejas)
Dama de vermelho (Ganash de Chocolate branco com coco e cerejas)
MMS preto (Chocolate preto com balinhas coloridas)
MMS branco (Chocolate branco com balinhas coloridas)
Nozes (Ganash de Chocolate branco com nozes)
* Morango moreno (Ganash de chocolate preto com morangos)
Grande R$ 74,00 - Média R$ 64,00 - Brotinho R$ 45,00
Pizza sorvete - pode acrescentar em qualquer pizza doce acresce R$ 20,00 na grande
R$ 10,00 na media e R$ 7,00 na brotinho
CARO CLIENTE
Não cobramos 10% de taxa de serviços, pode entregar sua gorjeta, diretamente à atendente.
Caso seu pedido não esteja de acordo, fale com a atendente, teremos prazer em acertar ou
adequar a seu gosto. Nos dê a oportunidade de deixar você satisfeito.

SOPAS/CREMES 250ml

Cambará do Sul

Opções
vegetarianas

Acompanhamento: torradinhas e queijo
Creme de ervilha.......................................... R$ 28,00
(cebola e alho)
Creme de moranga....................................... R$ 28,00
(creme de leite e curry)
Sopa a moda antiga...................................... R$ 30,00
(legumes, massa, cebola,alho,carne, ovo pochê)
Sopa de capeletti.......................................... R$ 30,00
(brodo com galinha desfiada)

PRATO INFANTIL

Iscas de carne refogada e batatas fritas "ou" massa............................................. R$ 25,00

PETISCOS
Lascas de pizza com patê de maionese................................................................. R$ 10,00
Batatas fritas 500g.............................................................................................. R$ 25,00

SOBREMESAS
Banana choco com sorvete.................................................................................. R$ 30,00
Pizzas doces (ver cardápio)

BEBIDAS
Água mineral...................................................................................................... R$ 3,00
Caipirinha de cachaça......................................................................................... R$ 14,00
Caipirinha de vodka ou vinho........................................................................... R$ 18,00
Quentão de vinho............................................................................................... R$ 18,00
Cerveja artesanais............................................................................. R$ 24,00 à R$ 32,00
Cerveja litro / Saint............................................................................................ R$ 32,00
Cervejas 600ml ( Polar)....................................................................................... R$ 15,00
Cervejas 600ml (Original) .................................................................................. R$ 17,00
Cervejas long neck (stela artois, malzbier, zero alcool)......................................... R$ 10,00
Dose de whisky Jack Daniel”s ............................................................................ R$ 20,00
Refrigerantes ( Pepsi, guaraná) garrafinha vidro 295ml...................................... R$ 5,00
Suco de uva tinto integral 500ml....................................................................... R$ 13,00
Vinho seco ou suave .............................................Taça R$ 14,00 - Jarra 700ml R$ 39,00
Vinho merlot/caber ...............................................Taça R$ 17,00 - Jarra 700ml R$ 45,00
Vinhos finos garrafa, consulte carta.
Taxa de rolha( caso queira trazer seu próprio vinho e consumir na pizzaria)....... R$ 20,00

