
Seja Bem Vindo!
O Café Patriota surgiu por amor à história, ao patriotismo e pela vontade de difundir os grandes 
feitos do país, com o intuito de resgatar o sentimento patriótico de seus frequentadores. 

Cafeteria, churrascaria, restaurante, livraria, espaço histórico e cultural, associados a uma 
excelente gastronomia. É um lugar de valorização da história brasileira, onde a história é contada 
em cada detalhe. Assim será resgatado o que o Café representou no passado: lugar de grandes 
encontros, onde surgiram grandes debates e ideias. O cardápio também foi elaborado e desenvolvido 
com pratos contextualizados historicamente. 

 Esse é o Café Patriota...um lugar para viver boas histórias.

@cafepatriotaquixada /cafepatriotaquixada

www.cafepatriota.com.br

Reserva de Mesas ou Espaço para Eventos Privados:

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

redes sociais:
Instagram                        Facebook

Horário de Funcionamento:
Abrimos em todos os feriados!
Terça à Quinta das 11h às 22h

Sextas e Sábados das 11h às 00h
Domingos das 12h às 00h e Feriados das 12h às 22h
Aceitamos cartões de crédito | NÃO ACEITAMOS CHEQUES

Em dias de apresentações musicais ao vivo 
cobramos couvert artístico

"Em cumprimento à Lei Estadual 
nº16.784 do Ceará, este estabelecimento 

declara que incide sobre o seu 
faturamento um percentual 

aproximado de 9% de tributos".

Peça por Telefone ou Whatsapp:

(88) 3412.1519           (85) 9 9797.1105



Sucos da Fruta

Re�escantes

Laranja 300ml                                                                                                      $6,90
Laranja c/ Morango 300ml                                                                                  $8,90
Abacaxi com Hortelã 300ml                                                                                 $5,90
Maracujá 300ml                                                                                                   $5,90
Graviola300ml                                                                                                     $6,90
Goiaba 300ml                                                                                                       $5,90
Manga 300ml                                                                                                      $ 5,90
Limão 300ml                                                                                                       $ 5,90
Limonada Patriota 300ml                                                                                   $ 6,90

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

(com leite condensado)

Água Tônica Schweppes 350ml                                                                           $ 5,90

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

Energético                                                                                                         $ 12,90

Pink Limonade 300ml                                                                                         $ 9,90
Smoothie de Morango 300ml                                                                          $ 12,90

 
Águas e Re�igerantes



(400g de costelinhas suínas grelhadas, 

Charque dos Bandeirantes                 $ 24,90 

(4 asas e 4 coxinhas de frango temperadas 

e enrolados no bacon)   

Batatas Fritas                                    $ 14,90

Hot Wings                                         $ 14,90

temperadas com especiarias e molho barbecue)   

(ao Molho Röti )

Pérola do Sertão                                  $ 12,90
(porção de queijo Coalho assado,  temperado com 

Costelinhas Americanas                     $ 22,90

e servida com puro queijo cheddar derretido)

orégano e melado de cana)

Filé Trinchado com Fritas                  $ 26,90

Espetinho Otomano                            $ 12,90
(kafta de carne temperada com pimenta branca

com hot dry rub e molho agridoce)   

(300g de carne de sol acebolada)   

Frango com Bacon                          $ 18,90 
(7 porções de lé de peito de frango grelhado

Linguiça Toscana 3 unidades               $ 9,90
Pão de Alho                                          $ 9,90

        

Entradas e Pe�scos



Entradas e Pe�scos Nobres

queijo parmesão, pesto e tomate cereja chapeado) 

Azeite de Ervas, Melado de Cana, Morangos Frescos e Torradas Tomilhadas) 

Tábua de Tordesilhas                                $34,90
(Queijo Coalho, Provolone, Mussarela, Salaminho, Palmito Grelhado, Azeitona Preta, 

Coquetel Dragão do Mar              $29,90

numa taça com maionese de salsa e limão siciliano)

Batalha dos Guararapes                           $34,90
(9 torradas recheadas com tiras de lé mignon, provolone e parmesão; 

Batalha do Riachuelo                                         $39,90
(09 Canapés: camarão grelhado ao creme de abacate, cream cheese maçaricado e tiras de manga ; 
berinjela, tomate, cebola roxa, alcaparras e azeitonas pretas ; cebolas caramelizadas, gorgonzola 

e presunto de parma). 

                                 

(camarões grelhados ao azeite de ervas, servidos 

temperadas com 3 molhos: de salsa, barbecue e mostarda)

Bruschetta dos Imigrantes                        $24,90
(bruschettas de queijo mussarela, molho de tomate, 



Churrascos Tradicionais
Picanha Nacional 100g                  $ 10,90

Filé Mignon 100g                                   $ 11,90

Picanha Importada 100g                 $ 13,90

Muciço Suíno 100g                                     $ 6,90

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

Carne de Sol 100g                              $ 8,90

Coxa e Sobrecoxa ao Vinho - Corte único         $ 8,90
Linguiça Toscana unidade                             $ 3,90

(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)       

Bisteca Suína                                            $ 6,90

(1kg de carne suína:400g de muciço + 400g de bisteca + 200g de costela 

Churrasco Mamata (aprox. 2 pessoas)                               $ 49

(500g de prime rib do ancho bovino no estilo tomahawk, 
servido com vinagrete balsâmico e farofa)          

Churrascada Suína (aprox. 5 pessoas)                                $ 49

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

Picanha dos Hermanos  (aprox. 2 pessoas)                         $ 69

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

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

servido com barbecue e farofa)                                                          

Churrascada Brasileira (aprox. 5 pessoas)                          $ 69

Costela de Adão                        $ 39

Costela do Velho Mundo        $ 29

+ farofa + vinagrete)    

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

pedido mínimo de      200g por porção



Spaghetti  ao Azeite de Ervas Finas                         $ 14,90         $ 19,90

(redução de vinagre balsâmico com berinjela, cebola roxa, 

Torradas à Salsete (orégano e maionese de salsa)        $ 3,90          $ 5,90

Arroz Branco                                                              $ 5,90          $ 7,90

Feijão de Corda                                                           $ 5,90          $ 7,90

Creme de Vinagrete                                                    $  3,90         $  5,90

  

Legumes Saltiados                                                     $ 18,90         $ 26,90

 

Risoto de Parmesão                                                    $ 14,90        $ 19,90          

Saladinha                                                                   $ 4,90           $ 7,90

Paçoca Patriótica                                                       $  3,90         $  5,90

Farofa Patriota                                                          $ 2,90          $ 4,90

Arroz de Brócolis                                                        $ 7,90          $ 9,90
Baião de Dois                                                             $ 7,90          $ 9,90

Caponata                                                                   $ 14,90         $ 19,90

e azeite)
azeitonas pretas, salsinha, tomate, alcaparras, pimenta calabresa 

 Guarnições Tradicionais

Guarnições Nobres

1 Pessoa   2 Pessoas



Banquetes Nobres 1 Pessoa              2 Pessoas

Filé a Parmegiana                                                       $35                     $59

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

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

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

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

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

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

Filé Dragão do Mar                                                    $35                     $59
(Filé de tilápia com molho de camarão praiano ao leite de côco e arroz de castanha)

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

Filé Açude Cedro                                                         $29                    $49

Grelhado Maria Quitéria                                             $29                    $49

Camarão Antônio Conselheiro                                     $35                    $59

banana maçaricada na mussarela e arroz de brócolis) 

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

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

Salada Dona Leolpodina                                            $29                     $49
(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)

Salada dos Tropicos                                                     $19                    $27
(mix de folhas verdes, tomate, palmito grelhado, tiras de manga, abacaxi, 
croutons e redução de balsâmico)



Banquetes - Massas

 

Sopa de Carne                                                                                                       $8,90

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

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

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

Fettuccine a la Béchamel com Bacon                                                         $24
(ao molho béchamel com bacon fritos, parmesão e manjericão)

Fettuccine com Filé ao Molho Röti                                                           $29

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

(Filé mignon grelhado ao molho röti com redução de vinho tinto)

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

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

(individuais)

Sopas

Pratos Infan�s



Sanduíches Nobres
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, 

Sanduíche do Regente                                       $ 19
(pão francês, vinagre balsâmico com berinjela, cebola roxa, azeitonas 

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

cream cheese maçaricado, alface fresca, tiras de manga 
e picles de maxixe)

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

queijo parmesão, pesto e tomate chapeado)

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

pretas, salsinha, tomate, alcaparras, pimenta calabresa e azeite) 

cebola marinada no limão, picles de cebola, maionese, queijo coalho e molho barbecue)

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



Burgers e Sandubas

(pão de forma, hamburger patriota,

Acompanha fritas)

requeijão cremoso. Acompanha melaço de cana) 

ketchup e maionese)

Super Bauru.................................$ 15

queijo coalho, ovo frito, alface, tomate,

(pão francês, linguiça toscana,
queijo coalho, parmesão maçaricado,

maionese e cebola caramelizada)

Monroe Burger.................................$ 24

cebola caramelizada, mussarela, maionese
especial, alface e molho barbecue. 

Steak Dog.................................$ 18

(pão brioche, hamburger patriota, 

Combo Patriotinha .....................................................$ 19
(cheeseburger: pão bola, hamburger, mussarela, alface, tomate,

Lincoln Burger.................................................$ 24
(pão australiano, hamburger patriota, queijo cheddar, 
bacon, picles de maxixe e maionese das américas. 

* consulte disponibilidade

Acompanha fritas)

ketchup e maionese + fritas + suco + brinde*)

Sanduíche Siará Grande.................................$ 19
                                                  (pão baguete, carne de sol desada, queijo coalho  

assado, cebola marinada, picles de maxixe, 



Espressos
Café Espresso 30ml                                                                                            $3,90

                                                      Café Espresso Descafeinado Longo 50ml   $ 7,90

                                                 Café Espresso Macchiato 50ml                        $ 5,90

                                                       Cappuccino Classic 3 Corações (c/ canela)  $ 6,90

Café Espresso Ristretto 15ml                                                                             $3,90

Café Espresso Longo 50ml                                                                                 $4,90
Café Latte 140ml                                                                                               $5,90
Café Latte Vegano ou Sem Lactose 140ml                                                        $8,90

                                                   Café Latte Macchiato 140ml                         $ 6,90

                                         Café Mocha 180ml                                         $11,90

                                                    Café Carioca 50ml                                          $ 4,90

                                              Café Mocha 100ml                                              $ 8,90                                   

                                                      Café Americano 140ml                                 $ 5,90
                                                      Cappuccino Clássico Italiano                      $ 6,90

                                                     Cappuccino do Patriota (com canela)   $7,90

Adicionais
Leite Integral $ 2,90 

Leite do Côco ou s/ lactose  $ 3,90
Borda Avelã $ 2,90

Cobertura de Chantilly  $ 3,90

#EuQuero!

Espressos

Avelã  e Chantilly  
(com canela e chocolate) $12,90           

Cappuccino com Borda de 



Café Coado V60 140ml     $7,90       $13,90      $17,90
 Os filtros de papel permitem uma filtragem homogênea.  O resultado 

do grão de café ressaltadas com acidez  e doçura.  
Tempo de Preparo:  6 min.  

Prensa Francesa 140ml     $8,90       $15,90      $19,90
A prensa clássica proporciona uma bebida excelente, simples e rápida. 

grãos moídos e os separa de óleos e partículas finas, o que garante uma 
boa textura.  Tempo de Preparo:  8min.  

Ela infunde a água e o café juntos; depois o filtro de malha empurra os 

é uma bebida limpa,  saborosa e sem resíduos, com as características 

Clever Coffee 140ml         $9,90        
Você pode controlar o fluxo do café, podendo manter o pó 
em contato com a água quente pelo tempo que se desejar.  
Dessa forma, é possível liberar outras notas olfativas dos 
cafés ao  gosto de cada paladar.  Tempo de Preparo: 8 min.

cerimônia científica que lhe confere um sabor  autêntico 

concentrado.  Por combinar a filtragem com pressão, 

Aeropress  140ml              $13,90
Rápida e higiênica, prepara um café mais forte e 

como também diminui a sensação natural de amargor 

Syphon - Sifão 140ml                                                   $15,90      $23,90       $28,90
Um dos métodos mais interessantes. Uma  verdadeira 

em notas de café.  Tempo de Preparo:  15 min.  

do grão.  Tempo de Preparo:  10 min.  

produz uma bebida aromaticamente  complexa, 

Extrações Especiais
1 Xícara      2 Xícaras      3 Xícaras

1 Xícara      2 Xícaras      3 Xícaras

Extrações Especiais



Gelados

Chocolates

Shakes

Cappuccino Colonial                                                                     $8,90
(cappuccino Classic 3 Corações, chantilly e canela polvilhada)

(shake de cappuccino, cobertura de chocolate, nutella e 

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

                                                   doce de leite, castanhas e chantilly)

Chocolate Quente O Patriota 140ml (meio amargo)                     $ 7,90

Café Gelado (café coado com gelo e açúcar mascavo)                           $8,90

Achocolatado Colonial                                                                  $8,90
(chocolatto 3 Corações, ganache e chantilly)

Afogatto Mauá                                                                           $12,90
(café espresso com sorvete de creme e ganache de chocolate meio amargo)

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

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

Shake José Bonifácio 400ml                     $14,90

 chantilly)

                                               borda de Nutella  e chantilly)

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

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

Shake de Proteina



Hibisco Coquetel de Frutas  (para emagrecer)                   $5,90      $9,90        $13,90
(blend de Infusão de hibisco, rosa mosqueta, abacaxi, papaia, passas e laranja, servido em 
Handy Brew. Ricas em ácido cítrico e Vitamina C, que eleva a imunidade).

 

Infusão Valeriana Garden (para relaxar)                        $5,90      $9,90        $13,90
(blend de amora preta, morango, laranja, rosa silvestre, valeriana, maçã e  ores de laranjeira, 
marianinha e girassol, servido em Handy Brew. Com um suave sabor cítrico, esta mescla 
relaxante é perfeita para preparar você para um sono reparador).

(blend com uma mescla de frutas silvestres: maçã, casca e semente de rosa mosqueta, beterraba, 
folhas de amora, morango, mirtilo, framboesa, sambucus, groselha vermelha e aromas, que 
predominam sobre o sabor adstringente do chá preto. Este chá nos seduz tanto por sua cor 
como por seu aroma e sabor, servido em Infusor  Handy Brew).

Chá Dona Leopoldina (para se inspirar)                          $5,90     $9,90     $13,90
(blend magníco de infusão de maçã, folhas de amora e ácido cítrico. Seu intenso sabor é o de 
um suco de maçã fresca e ligeiramente ácida. Perfeito para tomar sozinho, gelado ou 
quente. Delicioso e repleto de vitaminas, servido em Handy Brew).

Chá Pau-Brasil  (para saborear)                                      $6,90      $10,90   $14,90

Bolo de Laranja - Fatia                                                               $ 4,90
Bolo de Cenoura com Chocolate - Fatia                                       $ 5,90
Torta Brownie - Fatia                                                                 $ 8,90

Chás  ( Quente ou Gelado )
1 Xícara      2 Xícaras      3 Xícaras
140ml          280ml            420ml*OS CHÁS GELADOS POSSUEM UM ACRÉSCIMO DE $ 1 (HUM) REAL

*

Bolos



Omeletes (todos com Cebola, P imentão e tomate Picados)

Com Queijo Coalho                                                                                             $ 7,90
Com Presunto e Queijo Mussarela                                                                      $ 8,90
Frango com Requeijão                                                                                        $ 9,90
Carne Moída com Queijo Coalho                                                                        $ 8,90
Carne de Sol com Queijo Coalho                                                                         $ 9,90
Camarão ao Curry e Cream Cheese Maçaricado                                                $ 14,90

Queijo Coalho e Leite Moça                                                                               $ 8,90
Queijo Coalho, Banana, Doce de Leite e Canela                                              $ 12,90
Queijo Coalho, Morango e Chocolate Meio Amargo                                         $ 14,90

Manteiga                                                                                                            $ 4,90
Leite de Côco                                                                                                      $ 5,90

Com Queijo Coalho                                                                                             $ 8,90
Com Presunto e Queijo Mussarela                                                                      $ 9,90
Com Mussarela, Tomate Cereja e Manjericão                                                   $ 11,90
Frango com Queijo Mussarela                                                                          $ 10,90
Carne Moída com Queijo Coalho                                                                        $ 9,90
Carne de Sol com Queijo Coalho                                                                       $ 10,90
Camarão ao Curry e Cream Cheese Maçaricado                                                $ 15,90

Tapioca

Tapioca ou Crepe

Tapioca ou Crepe Doces



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

ou Presunto   $ 2,90

Bacon, Carne Sol, 

Empada de Frango                                                                                             $ 4,90

Com Presunto e Queijo Mussarela                                                                       $4,90
Com Requeijão                                                                                                     $5,90

Coxão de Mafra (frango com requeijão)                                                              $ 6,90

Mussarela 

Pães de Queijo - 4 unidades                                                                                $ 4,90

Carne de Sol com Queijo Coalho                                                                       $ 12,90

Manteiga                                                                                                            $ 4,90
Ao Leite Integral (Quente ou Frio)                                                                    $ 5,90
Com Queijo Coalho 100g                                                                                     $ 7,90
Com Presunto e Queijo Mussarela                                                                       $8,90
Vegano: Pimentão, Tomate e Cebola                                                                  $ 7,90

Manteiga                                                                                                             $3,90

Quiche de Frango com Requeijão - fatia                                                             $ 8,90

(carne moída e queijo coalho)                                  

Frango com Requeijão                                                                                        $ 9,90

Com 100g de Queijo Coalho                                                                                 $4,90

Gostosão de Carne                                                                                  $7,90

Coxão de Queluz (carne suína e barbecue)                                                          $ 7,90

Ovo, Queijo Coalho, 

Frango, Cream Cheese 
ou Requeijão       $ 3,90

Pães na Chapa

Salgados

Cuscuz

Adicionais



Monte Pascoal....................................................$ 16,90
(sorvete de creme sobre um brownie recheado

Crepe Princesa Isabel                                                   $14,90
(crepe de chocolate, recheio de doce de leite, 

sorvete de creme com cobertura de chocolate e

castanhas e morangos)

castanhas)

com nutella, com cobertura de chocolate, 

Doces e Sobremesas



Doces e Sobremesas

Pudim - Fatia     $ 4,90

Sorvete de Creme 2 Bolas                 $7
(2 bolas de sorvete de creme com cobertura de chocolate)

    Dona Leopoldina: doce de leite e cocada cremosa; 

    Dona Maria I: Chocolate Meio Amargo com Castanhas

Delícia do Chalé da Pedra                         $ 12,90                        

    Dona Isabel: Nutella com Ninho;

Sorvete de Creme 1 Bola                   $ 5
(1 bola de sorvete de creme com cobertura de chocolate)

Tarteletes das Princesas                         $ 7

(cocada quente com cama de chocolate, sorvete de creme e hortelã)



Picadinho de Filé ao Röti com Bacon                                      $ 16,90

Filé Tilápia Grelhada ao Azeite                                              $ 15,90

Picanha Nacional 200g                                                           $ 24,90

   

Picanha Importada 200g                                                         $ 29,90

Bisteca Suína 200g                                                                  $ 14,90

Linguiça Toscana                                                                     $ 13,90

Filé Tilápia ao Molho Bechamel                                              $ 16,90

(2 unidades)

Almôndegas ao Molho Mostarda                                            $ 15,90
Panqueca de Carne com Molho Bechamel                                $ 15,90

Frango Grelhado ao Molho Laranja                                        $ 14,90

Maminha 200g                                                                        $ 16,90
Coxa e Sobrecoxa (unidade)                                                     $ 15,90

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


