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Caixa De Cafe Da Manha Americano - $19
Ordem mínima de 20 caixinhas  

 
Opção  de:

Sanduíche de ovo e queijo cheddar   
Sanduiche de ovo, queijo cheddar e bacon

Sanduíche de ovo, presunto e queijo cheddar
Sanduíche de presunto e queijo 

Sanduíche de bacon, alface e tomate  
Burrito decafe da manha  

 
Acompanhamento:

Salada de Frutas
 
 

Opção de bebida:
Garrafa de Agua ou

Suco de Laranja 
 
 
 

Caixa de Almoço e Jantar - $19
Ordem mínima de 20 caixinhas

 
Opções de:

 
Sanduíche de roasted beef, queijo cheddar e molho de horseradish

Sanduíche de Peru, bacon, queijo suíço, alface, tomate 
 Sanduíche de Peru, molho de cramberry, alface, tomate e molho ranch

Sanduíche de mussarela fresca, tomate, manjericão e vinagre balsâmico
Sanduíche de presunto, queijo suíço e molho de mostarda

 Wrap de roasted beef, peru, queijo cheddar, alface, tomate e molho de mostarda
Wrap de frango grelhado, queijo cheddar, alface, tomate, molho de picante de Buffalo e queijo gorgonzola 

 
 

Acompanhamento:
Batata chips

Opção de cookie ou brownie 
 
 

menus to go

ORLANDOORLANDO Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio

Earl of sandwich 
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CAIXA DE CAFE DA MANHA LATINO- $18.50
 Ordem mínima de 20 caixinhas

 
Opção de um item abaixo:

Croissant de presunto e queijo 
Quesadilla de presunto e queijo 

Bagel com Cream Cheese 
 
 

Opção de um acompanhamento: 
Cereal com leite 

Yogurt com Granola
Salada de Frutas
Muffin de Banana

 
Opção de uma bebida:

Garrafa de Agua
Suco de Laranja 

Leite com Chocolate
 

 CAIXAS DE SANDUICHES FRIOS - $20.50
Ordem mínima de 20 caixinhas 

 
Opção de um item abaixo: 

Sanduíche de presunto, queijo, alface e tomate 
Sanduíche de salada de frango

Sanduíche de Roast Beef e queijo 
Sanduíche de bacon, alface e tomate 

 
 

Opção de um acompanhamento: 
Salada de batata ou

Salada de macarrão ou
Brownie ou 

Cookie 
 

Opção de bebida:
Garrafa de Agua ou
Lata de refrigerante  

 
 
 

CAIXAS DE ALMOÇO/ JANTAR QUENTE- $24.00
Ordem mínima de 20 caixinhas 

 
Opção de: 

Enchiladas de frango servidas com arroz amarelo e feijão preto
Frango Assado servido com Macarrão com Queijo, Feijão Vermelho e Pão

Macarrão com molho Alfredo com Frango Grelhado, Pão de Alho e Salada Cesar
Carne desfiada servida com purê de batatas e legumes

 
Opção de um acompanhamento: 

Cookies com gotas de chocolate ou
Brownie

 
Opção de bebida:
Garrafa de Agua ou
Lata de refrigerante 

 
 
 

menus to go

ORLANDOORLANDO

Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio

sofrito e el patron


