
Bebidas

Caldo

Vinho quente (copo)

Quentão (copo)

Coca-Cola (lata)

Caldo Verde (500ml)

Bebida quente de origem européia feita com vinho tinto 
e especiarias. É uma bebida alcoólica tipica junina.

Bebida quente, feita com cachaça. 

Uma sopa típica portuguesa, feito com couve e linguiça.

$12

$12

$ 7

$20

Barraca da Fundação

Salgados

Doces

Arroz Doce (240ml)

Canjica (240ml)

Bolo de milho 

Bolo de laranja

Maçã do Amor

Bananada (pote 240ml)

Doce de abóbora (pote 240ml)

Doce de leite (pote 240ml)

Pipoca doce (pacote)

Brigadeiro (unidade)

Cocada (2 unidades)

Arroz cozido em leite, açúcar, canela em pau e cravo. 

Doce feito com o milho branco (canjica), a base de leite 
e açúcar.

Também conhecido como bolo de fubá, é um tipo de 
bolo no qual o principal ingrediente é o milho

Bolo sabor laranja

Maçãs inteiras espetadas em palitos e mergulhadas em 
calda açúcarada com corante alimentício vermelho.

Um doce feito basicamente com polpa de banana e 
açúcar.

Abóbora e açúcar.

Doce à base de leite e açúcar 

Pipoca e açúcar caramelizada

Brigadeiro tradicional de chocolate

Cocada é um doce à base de coco e acúcar

$ 15

$ 15

$25

$25

$10

$20

$20

$20

$10

$ 6

$ 8

Delícias juninas artesanais

Sanduíche de Pernil

Sanduíche de Carne Louca

Pinhão (350gr)

Sardela (150ml)

Amendoim Torrado (250gr)

Pernil cozido, temperado e desfiado, servido no pão 
francês

Carne desfiada e temperada, servida no pão francês

Pinhão cozido, tipicamente junino.

Sardela é um antepasto de sabor forte e saboroso 
preparado a base de pimentões, alho, pimenta 
calabresa e aliche ou sardinhas.

Amendoim torrado e salgado

$20

$20

$12

$25

$10

Rua atrás da área onde é realizada a festa,  
no mód. 18, entrada pela Av. da Orla sentido Indaiá.

Retirada de quinta a domingo das 18h às 22h.

Ou retire na Barraca da Fundação

Al. das Borboletas, 100.

Riviera de São Lourenço

PEÇA PELO DELIVERY

(13) 99779-2328
WHATSAPP

Guaraná (lata)

Água (garrafa)

$ 7

$ 5

https://api.whatsapp.com/send?phone=5513997792328

