
A  M E L H O R  P A S T E L A R I A
A R T E S A N A L  D O  B R A S I L !para alguns, do mundo...



Sugestão

da casa

Croc

comece por aqui...
ACOMPANHA BEM

Pepitas de frango

Suculentas pepitas de peito de frango empanadas e 
fritas, super crocantes, acompanhado de molho 
chipotle.

Batata Crispers

Corte exclusivo em forma de V, crocantíssima por fora 
e suculenta por dentro.

Coxinha Croc

Às vezes, tudo que precisamos é de um abraço... e 
dessa porção de coxinha sem massa, com catupiry®. 
Cremosa e crocante!

Fritas com Bacon e Cheddar

Aventure-se nessa deliciosa combinação de sabores 
que arranca sorrisos por onde passa.

Fritas

Pode parecer modesta por fora, mas é magnífica por 
dentro!



33 Coração

Coração ao molho da casa com o sabor tradicional da 
nossa massa caseira. Delicioso!

35 Coração catupiry®

Coração ao molho com Catupiry®, combinação 
perfeita com a nossa massa caseira!

Coração ao molho da casa, deliciosas calabresas e 
queijo mozarela derretido; *Opção de queijo sem 
lactose.

45 Da casa*

Deliciosa carne moída, queijo derretido, calabresa, 
bacon, ovos e azeitona; *Opção de queijo sem 
lactose.

34 Coração queijo*

Coração ao molho da casa com queijo mozarela 
derretido; *Opção de queijo sem lactose.

38 Coração bacon queijo*

Coração ao molho da casa, deliciosos pedaços de 
bacon e queijo mozarela derretido; *Opção de queijo 
sem lactose.

44 Quatro queijos

Queijo mozarela derretido, Catupiry®, queijo cheddar 
cremoso e queijo provolone. Deu água na boca!

37 Coração calabresa queijo*

Sugestão

da casa

nº 34

ESPECIAIS



39 Siri42 Camarão queijo*

Delicioso camarão ao molho, com queijo derretido; *Opção de 
queijo sem lactose.

Pastel 100% carne de Siri com o sabor tradicional da nossa 
massa caseira. Delicioso!

Camarão ao molho com Catupiry®, combinação perfeita 
com a nossa massa caseira!

106 Filé ao alho e óleo c/ gorgonzola

Filé Mignon suculento, cortado em tiras e refogado no alho e 
óleo, com queijo cremoso gorgonzola. Intenso no sabor!

Camarão ao molho da casa com o sabor tradicional 
inconfundível da nossa massa caseira. Perfeito!

47 Strogono� de carne e queijo*

Strogono� de carne com queijo mozarela derretido, 
impossível resistir!; *Opção de queijo sem lactose.

105 Filé ao alho e óleo c/ queijo*

Delicioso Filé Mignon cortado em tiras e refogado no 
alho e óleo, simplesmente incrível!; *Opção de queijo 
sem lactose.

43 Camarão catupiry®

Sugestão

da casa

nº 41

PREMIUM

41 Camarão



Sugestão
da casanº 110

108 Brócolis e queijo*

Delíciosos pedaços de brócolis e queijo, com o sabor 
tradicional da nossa massa caseira; *opção de queijo 
sem lactose. 

111 Brócolis, queijo*, milho, palmito,
azeitona e orégano

Nossa versão TUDO vegetariana; *opção de queijo 
sem lactose. 

110 Brócolis, tomate seco e queijo*

Perfeita combinação de brócolis, tomate seco e queijo 
com o sabor tradicional da nossa massa caseira; 
*opção de queijo sem lactose. 

Delíciosos pedaços de tomate com muito queijo e 
manjericão; *opção de queijo sem lactose. 

112 Marguerita*

VEGETARIANOS



14 Frango

16 Frango, lombinho e catupiry®

24 Frango, palmito e queijo*

*Opção de queijo sem lactose.

29 Queijo*

*Opção de queijo sem lactose.

15 Frango e queijo*

*Opção de queijo sem lactose.

18 Frango, calabresa e queijo*

*Opção de queijo sem lactose.

20 Frango, bacon e queijo*

*Opção de queijo sem lactose.

17 Frango e catupiry® 

Sugestão

da casa
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POPULARES



01 Carne

03 Carne, calabresa e queijo*

*opção de queijo sem lactose.

27 Portuguesa* 30 Queijo e calabresa*

*opção de queijo sem lactose.Queijo, ovo, calabresa, cebola e orégano; *opção de 
queijo sem lactose.

02 Carne e queijo*

*opção de queijo sem lactose.

05 Carne e ovos 11 Carne, bacon e queijo*

*opção de queijo sem lactose.

51 Calabresa, Bacon, Catupiry®, Cebola 
e Orégano

52 Calabresa, bacon e queijo*

*opção de queijo sem lactose.

48 Pizza*

Calabresa, tomate, orégano e queijo; *opção de 
queijo sem lactose.

50 Lombinho, milho, palmito e queijo*

*opção de queijo sem lactose.

04 Carne e catupiry®

Sugestão
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TRADICIONAIS



78

79

70 73 com banana

74 com morango 75 c/ doce de leite ninho

77 c/ doce de leite ninho

Sugestão
da casanº 79

O chocolate Stikadinho Morango têm um sabor único e 
inconfundível, união perfeita com a nossa massa caseira!

A felicidade também vem forma de pastel, nesse caso com 
sabor de Nutella® com Morango!

O creme de avelã mais famoso do mundo, Nutella® com nosso 
brigadeiro de Leite Ninho®, é pura perfeição!

O sabor tradicional inconfundível do chocolate branco Laka 
que preenche a boca trazendo um gostinho delicioso de quero 
mais junto com o crocante do bombom Ouro Branco, é pura 
perfeição!

O creme de avelã mais famoso do mundo, Nutella® com a 
nossa inconfundível massa caseira e banana.

Biscoito ou bolacha? Não importa!!! o que vale é essa união 
perfeita do crocante do Oreo® com nosso cremoso brigadeiro 
caseiro de Leite Ninho®.

Já experimentou o Creme Crocante Ovomaltine®? Esta 
deliciosa combinação de Ovomaltine®, Avelã e Cacau vai te 
surpreender com toda sua crocância e cremosidade, ainda 
mais com nossa inconfundível massa caseira.

DOCES PREMIUM



53 Brigadeiro

Felicidade e Brigadeiro têm 10 letras, coincidência? 
Acho que não...

55 Charge

Chocolate ao leite derretido, amendoim e doce de 
leite.

Deliciosos pedaços de morango, chocolate branco 
derretido e coco ralado!

62 Chocolate ao leite

Delicioso chocolate ao leite derretido! 

54 Prestígio

Chocolate ao leite que derrete na boca e coco ralado.

57 Morango e choc. branco

Deliciosos pedaços de morango com chocolate 
branco derretido! 

58 Morango e choc. ao leite

Deliciosos pedaços de morango com chocolate ao 
leite derretido! 

71 Romeu e Julieta

Delicioso queijo derretido com Goiabada.

63 Chocolate branco

Delicioso chocolate branco derretido!

66 Banana, canela e doce de leite

Combinação perfeita de pedaços de banana com 
canela e doce de leite derretido!

61 Misto

Chocolate ao leite e chocolate branco derretidos, 
combinado com nossa inconfundível massa caseira.

59 Chocolate meio amargo

Chocolate pode ser meio amargo, a vida não! :D

56 Morango, choc. branco, coco

Sugestão
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DOCES TRADICIONAIS



Bacon

Lombinho

Jalapeño

Queijo mozarela 

Queijo provolone

Catupiry®

Calabresa

Queijo 0 lactose

Cheddar

Brócolis

Pimenta

Manjericão

Palmito

Ovos

Cebola

Azeitona

Milho

Tomate

Banana

Morango

Doce de leite

Amendoim



MINI PASTÉIS

8 Mini pastéis de Costela desfiada

8 unidades de mini pastéis de costela, assada por 12h 
em forno, desfiada e refogada com cebola e alho, o 
resultado é uma carne suculenta e macia, 
acompanhada de vinagrete.

8 Mini pastéis de Queijo

Tomar uma geladinha e jogar conversa fora 
acompanhado de 8 mini pastéis de queijo derretido é 
toda a suavidade que esse dia pede!!! Acompanha 
vinagrete

8 Mini pastéis Linguíça Blumenau 

8 mini pastéis da marcante e deliciosa linguíça 
Blumenau, com cremoso catupiry, acompanha 
vinagrete.



A Era do Lanche

Pastel de 10cm com carne + Pastel de 10cm com M&M´s e 
chocolate branco acompanhado com 110g de batata Smille 
e um suco Del Valle Kapo.



Cerveja Long Neck*

*Opções: Corona e Heineken, 0 Álcool.

Chopp Pilsen - 500ml

Chopp Pilsen - 300ml

Cerveja Heineken 600ml

Cerveja Original 600ml

Vinho Taça

Vinho Jarra

Água mineral 500ml

H2O / Aquarius

Pink Lemonade

Bebida super popular nos EUA, leva framboesa, limão 
e manjericão… é sem álcool, e lembra infância!

Suco Natural 280ml*

 *Sabores: Laranja, Limão, Maracujá.

Refrigerante Tônica / Citrus

Refrigerante 600ml Suco Del Valle Kapo

Suco Natural Jarra*

 *Sabores: Laranja, Limão, Maracujá.

Refrigerantes Lata

Chopp
ge laaaado !



DRINK’S

Pinã Colada

A piña colada é um coquetel que surgiu em Porto 
Rico, mas que se espalhou pelo mundo. Esse drink 
leva, Rum, Bacardi, abacaxi, leite de coco e leite 
condensado.

Piña Colada

Caipirinhas*

*Sabores: Vinho, Limão, Maracujá, Morango.

Gin Tônica

Gin Tônica

Caipirinhas



ACESSE NOSSO SITE:

www.pimentapasteis.com

S I G A  N O S S O  P E R F I L
N O  I N S TA G R A M !

www.instagram.com/pimentapasteis


