
Cardápio Especial da Quarentena

Contudo, continuamos com opções diversicadas e saborosas. 

Devido à impossibilidade de acesso a insumos necessários para a 
produção de alguns pratos, o cardápio passou por ajustes.

Conra!

Este é o nosso cardápio para o período de quarentena. 

@cafepatriotaquixada /cafepatriotaquixada

www.cafepatriota.com.br

Não perca a programação dos eventos culturais 
promovidos pelo Café Patriota. Siga-nos em nossas 

redes sociais:
Instagram                        Facebook

Horário das Entregas:
Terça à Domingo

 das 11h às 14h e das 18h às 22h
Aceitamos cartões de crédito 

NÃO ACEITAMOS CHEQUES

Peça por Telefone ou Whatsapp:

(88) 3412.1519           (85) 9 9797.1105



Sucos da Fruta

Re�escantes

Maracujá 300ml                                                                                                   $5,90

Laranja 300ml                                                                                                      $6,90

Energético Red Bull ou Monster                                                                       $ 12,90

Pink Limonade 300ml                                                                                         $ 9,90

Manga 300ml                                                                                                       $5,90

Soda Italiana 300ml                                                                                           $ 8,90
(Limão, Maça Verde ou Tangerina)

Abacaxi com Hortelã 300ml                                                                                 $5,90

Schweppes Citrus  350ml                                                                                    $ 5,90

Goiaba 300ml                                                                                                       $5,90

Laranja com Morango 300ml                                                                               $8,90

 
 Água sem Gás  350ml                                                                                         $ 2,90
Água com gás 350ml                                                                                           $ 3,90
Refrigerante Coca-Cola, Zero, Fanta Laranja, Uva ou Sprite 350ml                $ 4,90

Águas e Re�igerantes



Pérola do Sertão                                    $ 9,90
(porção de queijo Coalho assado,  temperado com 
orégano e melado de cana)

Filé Trinchado com Fritas                   $ 26,90
(ao Molho Röti )

Charque dos Bandeirantes                   $ 24,90 

(9 porções de lé de peito de frango grelhado
e enrolados no bacon)   

        

(300g de carne de sol acebolada)   

Frango com Bacon                               $ 18,90 

Pão de Alho                                           $ 9,90
Batatas Fritas                                     $ 14,90

Entradas



Churrascos Tradicionais

Muciço Suíno 100g                                     $ 6,90

Maminha 100g                                    $7,90
Costelas Suínas 100g                             $ 7,90

Picanha Importada 100g                 $ 13,90

Filé Mignon 100g                                   $ 11,90

Picanha dos Hermanos  (aprox. 2 pessoas)                         $ 69

(400g de maminha + baião de dois + batatas fritas + farofa + vinagrete)          

Churrascada Brasileira (aprox. 5 pessoas)                          $ 69

(500g de prime rib do ancho bovino no estilo tomahawk, 

Bisteca Suína                                            $ 6,90

Coxa e Sobrecoxa ao Vinho - Corte único         $ 8,90

Carne de Sol 100g                              $ 8,90

Linguiça Toscana unidade                             $ 4,50

 + 200g de muciço suíno + 1 coxa e sobrecoxa ao vinho + farofa + vinagrete)     

Picanha Nacional 100g                  $ 10,90

Churrascada Suína (aprox. 5 pessoas)                                $ 49
(1kg de carne suína:400g de muciço + 400g de bisteca + 200g de costela 
+ farofa + vinagrete)    

(3 linguiças + 200g de carne de sol + 200g de maminha + 200g de costela suína             

(400g de picanha importada + baião de dois + batatas fritas + farofa + vinagrete)       

Churrasco Mamata (aprox. 2 pessoas)                               $ 49

Costela de Adão                        $ 39

Costela do Velho Mundo        $ 29

servido com barbecue e farofa)                                                          
(500g de prime rib do ancho suíno no estilo tomahawk, 

servido com vinagrete balsâmico e farofa)          

* pedido mínimo de 200g por porção 
**todos os churrascos acompanham farofa e vinagrete

pedido mínimo de      200g por porção



 

Arroz Branco                                                              $ 5,90          $ 7,90

Saladinha                                                                   $ 4,90           $ 7,90

Legumes Saltiados                                                     $ 18,90         $ 26,90

Arroz de Brócolis                                                        $ 8,90        $ 10,90
Baião de Dois                                                             $ 7,90          $ 9,90
Feijão de Corda                                                           $ 5,90          $ 7,90
Farofa Patriota                                                          $ 2,90          $ 4,90

  
Paçoca Patriótica                                                       $  3,90         $  5,90
Creme de Vinagrete                                                    $  3,90         $  5,90
Risoto de Parmesão                                                    $ 14,90        $ 19,90          
Spaghetti  ao Azeite de Ervas Finas                         $ 14,90         $ 19,90

 

  

Guarnições Tradicionais

Guarnições Nobres

1 Pessoa   2 Pessoas



Banquetes Nobres 1 Pessoa              2 Pessoas

Filé a Parmegiana                                                       $35                     $59

Filé Dragão do Mar                                                    $39                     $65

Filé José Bonifácio                                                      $35                    $59
(medalhão de lé mignon envolvidos com bacon ao molho Röti, batatas fritas  e arroz branco)

Camarão Antônio Conselheiro                                     $35                    $59

(lés de frango grelhados ao molho de laranja, arroz de brócolis e legumes salteados)

Risoto da Baronesa                                                     $35                    $59
(risoto de camarão ao vinho branco com crisp de presunto parma e pesto de coentro)

(Filé de tilápia com molho de camarão praiano ao leite de côco e arroz de castanha)

Grelhado Maria Quitéria                                             $29                    $49

(risoto de camarão ao molho termidor, recheado com queijo coalho e mussarela)

(lé mignon empanado, queijo mussarela, molho de tomate e spaguetti gran duro)

Delícia de Iracema                                                      $35                     $59
(lé de tilápia, molho béchamel com salsa e castanhas, batata doce, 

Filé Dom Pedro II                                                      $35                     $59
(medalhões de lé mignon ao molho mostarda, arroz de brócolis e legumes salteados)

Filé Açude Cedro                                                         $29                    $49

banana maçaricada na mussarela e arroz de brócolis) 

(Filé de tilápia grelhada ao molho de laranja, arroz de brócolis e salada)

(camarões grelhados, mix de folhas verdes, tomate, palmito grelhado, 
croutons e redução de balsâmico)

Salada do Caesar                                                         $ 25                   $ 45 
(mix de folhas verdes, tomate, frango grelhado, croutons e molho caesar)

Risoto Dom Pedro I                                                    $35                     $59
(risoto de parmesão com medalhões de lé mignon ao molho Röti)

Salada dos Tropicos                                                     $19                    $27

Salada Dona Leolpodina                                            $29                     $49

(mix de folhas verdes, tomate, palmito grelhado, tiras de manga, abacaxi, 
croutons e redução de balsâmico)



Banquetes - Massas
Fettuccine a la Béchamel com Bacon                                                         $24
(ao molho béchamel com bacon fritos e manjericão)

Spaghetti a la Pomodoro com Polpetonis                                                   $24
(ao molho pomodoro, polpetones de carne e parmesão)

Spaghetti a la Bolonhesa e Bianco                                                             $24
(ao molho bolonhesa, carne moída e molho bechamel)

Fettuccine de Camarão                                                                              $29
(camarões grelhados e molho bechamel )

Fettuccine com Filé ao Molho Röti                                                           $29

Sopa de Carne                                                                                                       $8,90

Canja de Galinha                                                                                                  $8,90
Consumé Vegano                                                                                                   $7,90

 

Franguinho do Infante (individual)                                                             $14
(panqueca de frango, molho branco, arroz branco e batata frita)

Tirinhas do Príncipe Regente (individual)                                                    $15
(Filé Mignon em tiras, arroz branco e batata frita) 

(Filé mignon grelhado ao molho röti)

(individuais)

Sopas

Pratos Infan�s



Sanduíches Nobres

Predileto do Marquês                                       $ 25
                                             (pão baguete, camarão grelhado ao creme de abacate, 

e picles de maxixe)

Filé do Duque                                                                                          $ 25
(pão baguete, lâminas de lé mignon, tiras de bacon, 3 tons de cebola, queijo provolone, 
maionese de salsa e pimenta binquinho) 

Costelão do Conde         $ 25
(pão baguete, costela suína de desada e cozida na cerveja, 
cebola marinada no limão, picles de cebola, maionese, queijo coalho e molho barbecue)

Sanduíche do Visconde                                       $ 24
(pão francês, polpetones de carne, bacon, queijo mussarela, creme gorgonzola, 

Sanduíche do Barão                                       $ 23
(pão baguete, frango grelhado, queijo mussarela, molho de tomate, 

queijo parmesão, pesto e tomate chapeado)

alface, tomate em rodelas. Acompanha maionese de alho frito)

cream cheese maçaricado, alface fresca, tiras de manga 



Shakes

Lampião (whey protein, leite, banana e chocolate em pó)          $ 13,90

Shake José Bonifácio 400ml                     $14,90

Shake Joaquim Nabuco 400ml         $14,90
 (shake de chocolate, cobertura chocolate, 

Maria Bonita (whey protein, leite, banana e morango)             $ 14,90
Gonzagão (whey protein, leite ninho e abacate)                        $ 13,90

(shake de cappuccino, cobertura de chocolate, nutella e 
 chantilly)

 borda de Nutella  e chantilly)

 doce de leite, castanhas e chantilly)

Shake André Rebouças 400ml  $15,90
 (shake de açaí, recheado de ninho, 
 banana e granola)

 Shake Capistrano de Abreu 400ml  $14,90
 (shake de creme, cobertura caramelo, borda 

Shake de Proteina



Coxão de Queluz (carne suína e barbecue)                                                          $ 7,90
Coxão de Mafra (frango com requeijão)                                                              $ 6,90

Quiche de Frango com Requeijão - fatia                                                             $ 8,90
Quiche de Camarão com Cream Cheese - fatia                                                    $ 9,90

Salgados



Doces e Sobremesas

Tarteletes das Princesas                         $ 7

    Dona Maria I: Chocolate Meio Amargo com Castanhas

Delícia do Chalé da Pedra                         $ 12,90                        
(cocada quente com cama de nutella, sorvete de creme e hortelã)

    Dona Leopoldina: doce de leite e cocada cremosa; 
    Dona Isabel: Nutella com Ninho;

Pudim - Fatia     $ 4,90



Almôndegas ao Molho Mostarda                                            $ 15,90
Panqueca de Carne com Molho Bechamel                                $ 15,90
Filé Tilápia ao Molho Bechamel                                              $ 16,90
Filé Tilápia Grelhada ao Azeite                                              $ 15,90
Frango Grelhado ao Molho Laranja                                        $ 14,90

Picanha Importada 200g                                                         $ 29,90
Picanha Nacional 200g                                                           $ 24,90
Maminha 200g                                                                        $ 16,90
Coxa e Sobrecoxa (unidade)                                                     $ 15,90
Bisteca Suína 200g                                                                  $ 14,90

Picadinho de Filé ao Röti com Bacon                                      $ 16,90

   

(2 unidades)
Linguiça Toscana                                                                     $ 13,90
Muciço Suíno 200g                                                                  $ 14,90

Almoço Execu�vo

SOMENTE   DE  TERCA  A   SEXTA  DAS   11h   AS   14H

Todos os Executivos acompanham:
Arroz Branco e Feijão 

(ou Baião de Dois), Saladinha, Farofa e Vinagrete 

Fritas

$ 4,90Adicione por
apenas

INDIVIDUAL

,

Ovo Frito

$ 2,90Adicione por
apenas

Queijo Coalho

$ 2,90Adicione por
apenas

- EXCETO  FERIADOS -

Churrascos Execu�vos



Cerverjas Especiais

(Cerveja com excelente equilíbrio entre o 
amargor e o doce, ótima drinkability, 

Witbier belga: feita de trigo, de cor clara e 
turva. As sementes de coentro e raspas de casca 
de laranja, lhe conferem um gosto refrescante e 

suave, e ao mesmo tempo doce e levemente 
cítrico. É a cerveja de trigo mais popular da 

Bélgica.

Colorado Ribeirão 600ml  $ 14,90                           
(Doce, encorpada e refrescante. Uma 

combinação exótica que, além do mel das 
ores das laranjeiras, é feita a partir dos 

melhores maltes de cevada e trigo)

Heineken 330ml   $ 5,90

Cerveja Hoegaarden 330mL $ 14,90

Eisenbahn Pilsen 355ml   $ 6,90                           

cor dourada e aromas e sabores incríveis de 
malte e lúpulo.)

(É a cerveja número 1 na Europa! Com 
ingredientes 100% naturais, sem 

conservantes: com uma fórmula simples e 
perfeita: água, malte, lúpulo e nada mais.)

Lúpulos nobres resultando em um amargor 
elegante e muito bem equilibrado ao corpo, 

leve dulçor e nota maltada, próprias de uma 
american lager puro malte. Refrescante e 

suave, sabor nal agradável.)

Itaipava 0,0% Álcool 355ml   $ 4,90                           

Petra Puro Malte 355ml   $ 4,90                           

(Suave e refrescante. É ideal para quem 
aprecia um brinde sem álcool, mas com 

sabor.)

(Budweiser é feita do seu próprio jeito desde 
1876. Fabricada com água, malte de cevada, 
arroz, lúpulo e nada mais. Maturada com 
madeira Beechwood, pra um sabor marcante 
no começo e suave no nal.)

(Criada em 1240 por clérigos da abadia de 
Leffe.É uma Belgian Blond Ale seca, com 
maltes selecionados que proporcionam uma 
cerveja encorpada e turva. Apesar do sabor 
levemente adocicado e refrescante, é possível 
notar a presença marcante do lúpulo.) 

Corona Extra 355ml   $ 8,90

Stella Artois 275ml   $ 5,90
(Pilsner lager premium, de baixa 
fermentação, de sabor balanceado e 
marcante, que tem suas origens em uma 
tradicional cervejaria chamada Den Hoorn,  
de 1366, uma das mais antigas do mundo.)

Cerveja Leffe 330mL $ 18,90

(A cerveja mais popular do México, criada 
em 1925, é uma Premium American Lager 
com baixa graduação alcóolica, com sabor 
leve e refrescante.)

Bohemia Pilsen 355ml   $ 4,90
(Clara, leve e muito refrescante: uma cerveja 
para todos os momentos. Produzida com 
malte 100% importado e lúpulo Saaz, da 
República Tcheca. É uma das primeiras 
cervejas do Brasil.)

Budweiser 355mL 355ml   $ 5,90


