
Salada de Rosbife
Suave salada de folhas, ervilhas, cenoura e finas fatias de Rosbife. (150g – contém glúten)

Salada de salmão defumado
Suave salada de folhas, ervilhas, cenoura e lascas de salmão defumado.
(150g – contém glúten)

Salada de camarão
Suave salada de folhas, ervilhas, cenoura e camarões grelhados. (150g – contém glúten)

Salada verde
Salada levíssima de folhas verdes e repolho finamente cortados. (100g – não contém glúten)

R$  18,50

R$  19,50

R$  20,50

R$  13,50entr
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R$  34,00

R$  34,00

R$  35,00

R$  38,50

Moqueca de camarão no coco em seu pirão
Deliciosa moqueca sergipana de camarão, no leite de coco fresco, arroz branco e pirão da 
moqueca. (250g – não contém glúten)

Filé de peixe em molho de salsinha e alho poró
Filé de peixe branco grelhado, em leve molho de salsinha e alho poró. Acompanha arroz de 
tomate. (250g – não contém glúten)

Filé de peixe em crosta de gergelim
Filé de peixe branco grelhado, em crosta de gergelim. Acompanha arroz branco e musseline de 
abóbora. (250g – não contém glúten)

Tagliata de legumes, salmão e hortelã
Filé de salmão grelhado e finas fatias de legumes confitados, decorado com chuva de hortelã 
fresco. Acompanha torradas caseiras em azeite extra virgem e salsinha. (250g – contém glúten)

Peixe em molho camarão
Filé de peixe branco, em leve molho da cocção e camarão. Acompanha arroz branco e pirão do 
peixe. (250g – não contém glúten)

mas
sas R$  17,00

R$  17,00

R$  18,00

R$  20,00

R$  20,00

R$  29,00

Lasanha presunto e queijo
Massa caseira fresca em molho de tomate Senac, recheada com presunto e queijo.
(250g – contém glúten)

Lasanha de frango
Massa caseira fresca em molho de tomate Senac, recheada com frango.
(250g – contém glúten)

Lasanha de carne de Sol
Massa caseira fresca em molho de tomate Senac, recheada com carne de Sol.
(250g – contém glúten)

Ravióli de filet mignon
Massa caseira recheada com filé bovino e champignons, acompanhada de molho de tomate 
Senac e molho de queijo. (9 unidades – 250g – contém glúten)

Ravióli de ricota e espinafre
Massa caseira recheada com ricota e espinafre, acompanhada de molho de tomate Senac e 
molho de queijo. (9 unidades – 250g – contém glúten)

Risoto de bacalhau
Arroz italiano para risoto cozido al denti, lascas de bacalhau de primeira qualidade, em  
perfume de alho. (250g – não contém glúten)

aves

R$  18,00

R$  20,50

R$  18,00

R$  19,00

Frango do Cacique
Peito de frango com osso, em molho acebolado da cocção. Acompanha feijão maluquinho e 
arroz branco. (250g – não contém glúten)

Frango nobre em seu pirão
Cortes nobres de frango salteados em manteiga de garrafa e azeite, perfumado com cebola e 
alho suaves, em delicioso molho da própria cocção. Acompanha pirão do molho, arroz branco e 
salada de tomates. (250g – não contém glúten)

Filé de frango grelhado
Filé de frango grelhado. Acompanha arroz branco, batatas ao forno e salada de tomates.
(250g – não contém glúten)

Parmegiana de frango
Filé de frango empanado e frito. Acompanha arroz branco, purê de batata e salada de tomates.
(250g – não contém glúten)

Almôndegas ao vinho
Almôndegas de carne bovina de primeira, preparadas em vinho tinto e suculento molho de 
tomate Senac. Acompanha massa fresca ao alho e óleo. (250g – contém glúten)

Cozido sergipano
Suculento cozido de carnes bovina e suína, embutidos, bacon e legumes. Acompanha arroz 
branco e pirão. (250g – não contém glúten)

Vaca atolada – Jenner Augusto
Delicioso guisado de carne, costela e macaxeira em suculento molho da cocção. Acompanha 
arroz branco e farofa. (250g – não contém glúten)

Escalopinho de filet mignon
Escalopinhos de filé bovino grelhados. Acompanha arroz branco, batatas ao forno, farofa e 
salada de tomates. (250g – não contém glúten)

Brasatto de carne bovina
Corte de carne bovina de primeira, assado ao forno em molho de vinho. Acompanha arroz 
branco, feijão tropeiro, batatas coradas e saladinha verde. (250g – não contém glúten)

Lombo suíno
Escalopinhos de lombo suíno grelhados. Acompanha arroz branco, batatas ao forno ou farofa e 
salada de tomates. (250g – não contém glúten)

R$  20,00

R$  27,00

R$  28,50

R$  21,50

R$  28,50

R$  23,00
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Cachorro quente do “Seu João do Parque”
Delicioso pão francês crocante cortado ao meio, recheado com carne bovina cortada na ponta 
da faca, cubos de batata e lascas de azeitona verde em cama de alface finamente cortada. 
Resgate da lembrança do sanduíche de grande sucesso até a década de 70. 
(150g – contém glúten)

Sanduíche de filet mignon
Pão caseiro meio doce ou pão francês crocante, recheado com finas fatias de filet mignon, 
fatias de tomate, pepino picles e alface. Duo de molhos a escolha. (150g – contém glúten)

R$  9,50

R$  11,50san
duí

ches

Folhado de queijos
Delicioso folhado caseiro recheado 
com mix de queijos: mussarela, 
provolone e coalho.
(100g – contém glúten)

Folhado de carne de Sol
Delicioso folhado caseiro recheado 
com carne de Sol e cebola frita.
(100g – contém glúten)

Quiche Lorraine
Maravilhosa massa sablé, coberta com 
recheio cremoso a base de creme de 
leite e bacon em cubinhos.
(100g – contém glúten)

Quiche de legumes
Deliciosa massa sablé, coberta com 
recheio cremoso a base de creme de 
leite e vegetais. (100g – contém glúten)

Recheado de queijo
e tirinhas de bacon crocante
Levíssimo pão caseiro de massa meio 
doce recheado com mix de queijos: 
provolone e coalho e presunto de 
Parma crocante.
(100g – contém glúten)

R$  8,50

R$  9,50

R$  7,50

R$  7,00

R$  7,50
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Café expresso Senac
Espumante café expresso. (40ml –  
não contém glúten, contém cafeína)

Café expresso carioca
Espumante café expresso longo suave.
(80ml –  não contém glúten, contém 
cafeína)

Café expresso longo
Espumante café expresso longo. 
(80ml –  não contém glúten contém 
cafeína)

Cappuccino tradicional
Espumante café expresso curto, leite 
evaporado e espuma de leite em 
proporções iguais. (60ml –  não 
contém glúten, contém cafeína)

Cappuccino de
chocolate ao leite
Espumante café expresso curto, leite 
evaporado e creme caseiro de 
chocolate, com ou sem chantilly. 
(60ml –  não contém glúten, contém 
cafeína)

Mocha
Espumante café expresso, leite 
cremoso e calda caseira de chocolate.
(80ml –  não contém glúten, contém 
cafeína)

Mochaccino
Espumante café expresso curto, leite 
evaporado e pó de cacau. (50ml –  não 
contém glúten, contém cafeína)

Machiatto
Espumante café expresso curto e 
espuma de leite fresco. (60ml –  não 
contém glúten, contém cafeína)

Chás nacionais
(com e sem creme)
Erva-Doce, Camomila, Canela, Limão, 
Lima-limão, Cidreira, Maçã com 
Canela. (60ml –  não contém glúten)

Chás importados
(com e sem creme)
Deliciosa bebida quente com ou sem 
gotas de limão ou laranja. (60ml –  não 
contém glúten)

Chá mate
Deliciosa bebida quente com ou sem 
gotas de limão. (60ml –  não contém 
glúten, contém cafeína)

R$  3,50

R$  4,50

R$  6,50

R$  6,50

R$  7,50

R$  8,50

R$  7,50

R$  7,50

R$  4,00

R$  6,50

R$  4,00
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Água mineral 

Refrigerante

Suco de fruta ou polpa

Cerveja Stella Artois

Cerveja Bohemia

Amarula

Cointreau

Drambuie

Frangelico

Red Label

Black Label

Bolo de queijo 
Delicioso bolo em purê caseiro de 
goiaba. (100g – contém glúten)

Brownie
Leve bolo de chocolate meio amargo e 
nozes, acompanhado de sorvete caseiro 
de tapioca em calda de rapadura.
(100g – contém glúten)

Mil folhas de laranja
e chocolate
Finíssimas folhas de massa intercaladas 
com creme de confeiteiro caseiro 
perfumado com laranja, zest de laranja e 
creme de chocolate em chuva de açúcar.
(100g – contém glúten)

Pera ao vinho
Pera em calda leve de vinho tinto e 
sorvete de tapioca.
(100g – contém glúten)

Pudim de coco verde
Cremoso pudim de coco verde em 
redução de vinho do Porto, zest de 
gengibre e espuma de coco.
(100g – não contém glúten)

Quiche de brigadeiro
Maravilhosa massa sablé, coberta com 
recheio de brigadeiro caseiro.
(100g – contém glúten)

Torta de nozes
Deliciosa torta em camadas de 
baba-de-moça, creme de nozes e pralinê 
de nozes. (100g – não contém glúten)

Croissant de banana,
açúcar e canela
Delicioso folhado caseiro recheado com 
banana caramelizada, açúcar e canela.
(100g – contém glúten)

Mil folhas de creme
Finíssimas folhas de massa intercaladas 
com creme de confeiteiro caseiro em 
chuva de açúcar. (100g – contém glúten)

Torta Sergipe
Deliciosa torta em camadas de creme de 
baunilha e pralinê de castanha-de-caju.
(100g – não contém glúten)

R$  7,50

R$  8,50

R$  8,50

R$  8,50

R$  8,50

R$  7,50

R$  10,50

R$  7,00

R$  7,50

R$  8,50

R$  2,50

R$  4,00

R$  4,00

R$  10,00

R$  8,00

R$  8,50

R$  7,00

R$  7,50

R$  8,50

R$  12,00

R$  17,00
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R$  12,00
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R$  13,00

Cappuccino frozen
Cappuccino especial com cobertura de creme Chantilly, castanha-de-caju e castanha-do-Brasil 
trituradas. (150ml – não contém glúten, não contém gordura vegetal)

Frappé de café
Café quente batido com sorvete de tapioca em calda de chocolate meio amargo ou ao leite.
(150ml – não contém glúten)

Chá mate batido
Deliciosa bebida de chá mate com ou sem gotas de limão, batida com gelo.
(120ml –  não contém glúten)

Irish Co�ee – gelado
Espumante café expresso curto, calda de açúcar mascavo, licor Amarula, uísque de qualidade e 
creme de leite, gelados. (120ml –  não contém glúten)

(com ou sem gás - 500ml)

(long neck - 355ml)

(long neck - 355ml)

(lata)


