Sobremesas

new!

ginger carrot cake 4.55
Bolo de cenoura com suave
gengibre, nozes, passas
e sorvete de canela

Brownie 4.55
Bolo de chocolate
com nozes e sorvete
de manga, em cama
de crumble de milho
grelhado e coulis de
frutas exóticas

COULANT
SEM GLÚTEN

Chocolate Cup 4.75
Bolo de chocolate com
chocolate quente no seu
interior, acompanhado de
sorvete artesanal de iogurte
búlgaro com groselha ou
a escolher, em biscoitos
de chocolate

eco

Ginger
Cheesecake 4.75
Torta de queijo com
suave gengibre fresco,
geléia de mirtilo,
muesli de frutos secos
e framboesas

Iogurte
Orgânico 3.95
Iogurte orgânico em cama
de compota de maçã
orgânica caramelizada
e muesli crocante
de frutos secos ou mel

mochis 3.95
Mochis de torta de queijo
e morango, ou chocolate,
em cama de macarrão
crocante com açúcar

Fruit Salad 3.95
Mamão e manga com
sorvete artesanal de
baunilha ou a escolher

+ 1.95 mochi extra

Banana
& Cho-Co 3.95

Binômio de
Sorvetes 3.95

Crocante de banana
e chocolate com sorvete
artesanal de coco ou
a escolher, e crumble de
milho grelhado

Duas bolas de sorvete
artesanal de chocolate
e chá verde ou a escolher
+ 1.95 bola extra

Desfrute do seu chá também com gelo!

Sencha Japonês
2’
Autêntico chá verde sencha
Fresh Colada
2’
Chá verde sencha combinado com cubos
de abacaxi doce e pedaços de coco desidratado
Oriental Black
4’
Chá preto temperado com canela, gengibre,
casca de laranja e baunilha

m

Flower & Berries
4’
Infusão de pétalas de rosa, hibisco e cornflower
com morangos e framboesas desidratados.
Sem teína
Rooibos & Nuts
5’
Exótica e aromática mistura de amêndoas e
pistaches com chá rooibos, casca de laranja,
coentro e pimenta rosa. Sem teína

SABORES DE SORVETE ARTESANO A ESCOLHER
Chocolate · Baunilha · Chá verde · Coco · Iogurte búlgaro com groselha

IMPOSTOS INCLUÍDOS

CHÁS 1.55

