Buffet Café da Manhã / Tarde / Noite
Pães
Pão de sal
Rosca caseira
Pão de pesto
Pão de tomates secos
Pão de queijo minas
Biscoitos
Casadinho, trufa de goiaba,
canela, rosquinha de nata,
Linha diet, fubá, polvilho.
Origem: São Tiago-MG

Frutas
Mamão - manga - abacaxi
melão

Bolos (4 opções diárias)
Mexerica
Café
Fubá com goiabada
Fubá com queijo
Manga
Complementos
Manteiga, geléias, nutella,
mel, melado
Caldos
Feijão - verde - mandioca
abóbora

Queijos
Canastra
Frescal
Requeijão barra
Mussarelas
Minas Padrão
Curados (média 5 por dia)
Frios
Presunto
Lombo defumado

Quitandas doces
Waffle
Canudinhos caseiros
Broinhas de fubá
Cinna pão
Pamonha doce (sob pedido)
Torradas de bolo
Cubú
Folhado de nata
Croissant de chocolate

Quitandas salgadas
Pão de queijo (diversos)
Tortinhas de frango e queijo
Palito/biscoito de queijo
Quiche alho poró e tomates secos
Empadas de queijo e carne
Croissants presunto, amanteigado
Torradinhas de manteiga e alho
Bruschetas
Folhado de nata
Trouxinha de carne
Sobremesas
Pamonha salgada (sob pedido)
Romeu (queijo) e Julieta(goiabada)
Bolinho de feijão
Pudim de mexerica
Rocambole

Demais conforme opções de época

Mesa quente
Ovos mexidos
Bebidas quentes e geladas Cachorro Quente
Cardápio de mesa
Lingüiça caseira

(*) Preços individuais

Podemos ter alterações decorrentes de falta de produtos no mercado

Podemos analisar outras opções personalizadas

INFORMAÇÕES PARA EVENTOS
. R$ 4,60 preço self service na loja de 3a a sábado de 8h às 20h, domingos e feriados 54,00 de 8 às 13h
. Poderemos ter variações no cardápio de até 20%
Eleita pela revista VejaBH e site SouBH como um dos melhores locais para se tomar café na cidade
. Não cobramos 10%
. Não cobramos taxa de aluguel do espaço
www.cafeteriadafazenda.com.br
. Comanda individual se necessário
www.facebook.com/cafeteriadafazenda
. Temos facilidade de estacionamento nos arredores
31 3324 7774 - 992 818 880
. Preços poderão ser alterados sem prévio aviso
Almoço e jantar Comidinhas Mineiras:
Canjiquinha - Feijoada - Galinhada
Vaca atolada - Tropeiro - Mexido
Legumes ao forno - KouveArrozOvoLinguiça
Lombo e joelho defumados
Nossa comida além de mineira é caseira
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