que seja doce...
- bruleé de café
- affogato do Epi [ sorvete de caramelo com flor de sal &
expresso ]
- creme de papaia com calda de hibisco
- empanada de doce de leite com sorvete de creme e crocante
de macadâmia [15 minutos]
- pudim de leite com caramelo francês e cumaru
- panacota de iogurte com frutas vermelhas
- brigadeiro com nibs de cacau / brigadeiro com amendoim
- bolo do dia
- bolo de cenoura com calda de chocolate

19
19
17
23
14
8
8
8
12

Horários
2ª 9h00 – 17h00
3a a Sábado 9h00 – 24h00
Domingo – 10h00 às 17h00
Epi Gastronomia e Eventos
Rua Simão Álvares, 985 – Pinheiros
Tel.: 011 2538-2393
email: contato@epigastronomia.com.br

cafeteria
winebar
empório
eventos
cursos de gastronomia

www.epigastronomia.com.br

@epigastronomia

para começar bem o dia

da nossa La Marzocco
expresso
macchiato
latte [quente ou gelado]
cappuccino
mocha chocolate ou caramelo
[quente ou gelado]
chocolate [quente ou gelado]
chocolate quente especial

7 / 10
8 / 11
12
11 / 14

americano
coffee tônica
coldbrew
métodos

16 hario V60
12 / 16 prensa francesa
20 choconhaque
+ chantilly

café da manhã do Epi – 54

10
13
16
13
13
34

+4

iogurte da fazenda atalaia

natural
com calda de frutas vermelhas ou calda de manga e
maracujá
com frutas do dia [2 opções]
+ granola
tigelas [com granolas caseiras]
- abacate com mel [abacate batido com laranja e mel]
- manga com cardamomo [manga batida com laranja e
polvilhada com cardamomo]

10
13
14
+3
15
16

chás, suchás e sucos naturais
chás [blends da casa]
chaí [chá indiano preparado com leite]
suchás [ suco e chá em única bebida ]
epi [suco de laranja, chá dente de leão, chá verde, chá preto, hibisco]
paulista [suco de laranja, chá preto, capim santo, maçã desidratada]
vila madalena [suco de limão tahiti e siciliano, chá dente de leão, chá
verde, chá preto e hibisco]
sucos do dia
sucos especiais
[abacaxi, maçã e gengibre / melância, limão e hortelã / laranja, couve e
gengibre / iogurte batido com frutas]
água prata [com/sem gás] refrigerantes [coca - coca zero - guaraná guaraná zero - schweppes citrus, tônica e club soda]

7
15
12

10
12

8

cesta de pães
pão na chapa com manteiga / pão de batata / pão de queijo*
acompanham - manteigas temperadas com geleia, com mel, com ervas e
pura; e geléias
bebidas quentes - café expresso duplo, chá OU cappuccino
ovos - omelete OU ovos mexidos [com queijo minas padrão atalaia OU
meia cura da canastra E bacon de costelinha]
bolos do dia [2 opções]
iogurte - iogurte natural com calda de manga com maracujá e granola
* cesta adicional de pães + 12

das mãos, do forno e da chapa do Epi

pão da casa na chapa com manteiga / com creme de burrata
pão de queijo na chapa com manteiga / com creme de
burrata [4 unid.]
pão de queijo com cebola na chapa com manteiga [4 unid.]
pão de queijo [unid. / porção 6 unid.]
pão de queijo com cebola [unid. / porção 6 unid.]
tostex de brioche com queijo moggiana atalaia e presunto
queijo quente minas padrão atalaia no pão da casa
tostada de brioche com creme de burrata e mel
+ 1 geleia / + 2 geleias

8 / 15
10 / 16
12
3 / 14
4 /16
17
15
17
4/6

tapioca
manteiga
queijo minas atalaia e mel
queijo meia cura e peito de peru
ovos - ovos cremosos mexidos
+ queijo meia cura
+ bacon de costelinha
omeletes - omelete simples
cogumelos
queijo, presunto e tomates
+ salada verde
+ bacon de costelinha

13
18
22
15
+4
+6
18
25
24
+7
+6

