CARTA DE CAFÉS GOURMET - Maior

CARDÁPIO

opção de cafés de BH

Grupo 1
UNIQUE MOCA - Edição Especial - Peaberry, Moca ou Moquinha são os nomes dados a esses grãos redondos que sofrem
uma mutação natural, normalmente cada fruto é composto por dois grãos, porém apenas 5% do café mundial nasce como
filho único. Estes são reconhecidos por sua torra uniforme pois a sua forma arredondada permite que os grãos rolem pelo
cilindro do torrador de maneira mais eficiente, facilitando a transferência de calor no processo de torra. Origem: Carmo de
Minas – MG
UNIQUE ORGÂNICO - Certificado IBD Certificações com sabor de erva-cidreira. Café cereja descascado e single origem
(origem única), Tem como diferenciais o aroma de erva-cidreira e o sabor equilibrado. Origem: Carmo de Minas - MG
ORFEU CLÁSSICO - café equilibrado de aroma complexo, com notas florais, frutadas e de caramelo, apresenta doçura
elevada, corpo aveludado e acidez equilibrada com finalização persistente e prazerosa. 100% arábica, acidez equilibrada,
variedade bourbon Amarelo e Catui, torra média. Origem: Botelhos – MG.
ORFEU INTENSO - Café encorpado de torra escura e apresenta notas de frutas secas, como uva passa e ameixa, com
doçura alta, acidez baixa e um corpo aveludado, 100% arábico, variedade catuaí vermelho, torra escura. Origem: Botelhos
– MG.
ARBOR – Autêntico sabor frutado de longa duração, bebida encorpada, cremosa, fortemente aromática, de delicada
acidez cítrica e suave toque de chocolate trufado. Produzidos em uma encosta vulcânica com altitude acima de 1.000m,
são realizadas seleção dos frutos maduros, com secagem gradual ao sol, em terreiros suspensos à meia sombra. Em
adição é feita criteriosa torra média, clara-achocolatada, que preserva as moléculas aromáticas, açucares e óleos
essenciais presentes nos grãos. Origem: Fazendo Jatobá, Patrocínio - MG
MITO BENZEDÔ - Nas redondezas da fazenda mantém algumas crenças e costumes, ainda existe a mania de só tomar
café de qualidade e nada acontece sem as rezas do benzedor. Por isso, em cada safra, o chama-se para invocar proteção
e boaventurança. Com alguns bocados de capim-limão, ele benze a colheita e completa o seu ritual. Notas de capim-limão,
floral, frutas cítricas, finalização doce. Altitude: 1.080m. Variedade: Catuai Vermelho. Processo: Fully Washed. Origem
Fazenda Dona Nenem, Produtor Eduardo Pinheiro Campos, Presidente Olegário – MG
MITO CANTAGALO – Nas proximidades das terras férteis da fazenda, a região do Cantagalo destoa exibindo uma
paisagem árida e misteriosa. Reza a lenda que, a meia-noite, o mito do "galo com olhos de fogo" aparece na garupa dos
viajantes que por lá passam a cavalo. Alguns acreditam que ele é uma figura perigosa, outros acham que é um galo
protetor. Única certeza é que o Cantagalo inspirou a criação desse blend: vigoroso, forte, que desperta e traz energia.
Notas de mel, frutas amarelas, corpo denso e cremoso. Variedade: bourbon amarelo. Processo: cereja descascado.
Origem Fazenda Dona Nenem, Produtor Eduardo Pinheiro Campos, Presidente Olegário – MG
MITO DONA NENEM - Amada do coronel Chichico, mulher firme e doce, criou deus 12 filhos com rigor e muito amor.
Dona Nenem era assim: uma mulher admirável que viveu para se dedicar à família. Alguém capaz de construir uma
história especial e que inspirou a criação deste blend. De um lado, a suavidade do catuai. Do outro, a força do bourbon
amarelo. Juntos, eles formam o sabor perfeito para representar essa mulher. Notas de avelã e caramelo, corpo equilibrado
com toque de chocolate. Processo: fully washed e natural. Origem Fazenda Dona Nenem, Produtor Eduardo Pinheiro
Campos, Presidente Olegário – MG
XICARA 50 ML – R$ 14,00

XÍCARA 150ML – R$ 22,00

Grupo 2
UNIQUE BLEND - Uma combinação entre o Unique frutado e o Unique cítrico, mistura entre café natural e cereja
descascado. Uma mistura entre café natural e cereja descascado. A busca do equilíbrio perfeito entre diferentes cafés.
Benefícios: Bebida equilibrada. Sabor e aroma com notas de chocolate e frutas. Suave, encorpado, acidez média e sabor
residual que lembra caramelo. Origem: Carmo de Minas - MG
UNIQUE FRUTADO - Café natural e single origem (origem única), alto teor de doçura, sabor e aroma de frutas
vermelhas. Equilibrada, encorpada, acidez média com sabor residual longo e intenso que lembra amora e chocolate.
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GRANDE EMPÓRIO - 100% Arábico, variedade mundo novo, torra moderadamente escura com aroma e sabor que
lembra caramelo e mel, corpo médio. Origem: Eloi Mendes - MG.

Origem: Carmo de Minas - MG
UNIQUE BOURBON AMARELO - Café cereja descascado e single origem (origem única), bourbon amarelo, tem como
diferencial a acidez que é a principal responsável pela neutralização do amargor proveniente da cafeína. Café suave e sem
amargor. Origem: Carmo de Minas – MG
UNIQUE DESCAFEINADO - Café de alta qualidade onde se extrai a cafeína por um processo a base de água (Mountain
Water Decaf). Tem como principais diferenciais a ausência de amargor e o corpo. Bebida encorpada, sabor e aroma suave
e equilibrado, acidez baixa e finalização com notas de chocolate escuro. Origem: Carmo de Minas – MG
FLOR DA CANASTRA – 100% Arábica, da espécie Catuaí Vermelho em apenas 3 hectares, com altitude de 1.063m, no
critério e produção familiar artesanal. O processo é natural com colheita manual, seca ao sol, tudo sem a interferência de
maquinário. O Microlote da Flor #002 traz aroma fresco, corpo equilibrado, acidez cítrica, doçura com notas de melaço e
caramelo, com finalização prolongada. Origem: São Roque de Minas – MG.
FAMILIAR DA TERRA orgânico – Padrão gourmet 100% arábica, de sabor e aroma inesquecíveis, cultivado e colhido em
terras de altitude superiores a 1.000 metros, é o fruto do trabalho das mais de 320 famílias produtoras e da COOPFAM,
referência mundial em Café Orgânico e Comércio Justo. Origem: Poço Fundo – MG.
FAMILIAR DA TERRA orgânico FEMININO – Além das características acima é o resultado do trabalho exclusivo do grupo
MOBI – Mulheres Organizadas Buscando Independência para cooperadas que desejam o reconhecimento do seu trabalho
na produção de café. Origem: Poço fundo - MG
ITAÓCA - Café com surpreendente aroma de frutas amarelas, como o damasco. Seu corpo aveludado e final prolongado
fazem parte da surpresa que fica para as notas de açúcar mascavo e chocolate ao leite. Variedade catuai vermelho, torra
média. Origem: Conceição do Rio Verde,- MG
DULCERRADO PURO – Surge de uma combinação perfeita de grãos 100% arábica de alta qualidade. É um café
equilibrado e doce, com notas de chocolate e caramelo, acidez marcante, corpo denso e cremoso. Variedade Mundo Novo,
processo pelo método natural, torra média. Origem: Região do Cerrado Mineiro
OURO DE MAKENA - Um verdadeiro tesouro, plantado, colhido e torrado nas terras de Makena, na cidade de Patrocínio,
Minas Gerais. Da variedade Topázio, é um café produzido em altitude de 970 metros, colhido e selecionado manualmente.
Apresenta notas de amêndoas açucaradas, lembrando uma aromática pasta de avelã com chocolate, além de sabor
marcante de frutas maduras e mel, com acidez cítrica e agradável, como uma doce tangerina madura. Origem: Parocinio –
MG
DA CONDESSA - Esse arábico tipo mundo novo é produzido pela família há 200 anos, a lavoura é feita de forma
sustentável preservando inteiramente o ecossistema natural. Solo lotossolo vermelho-amarelo, altitude de 100 a 1250m.
Origem: Jacutinga - MG
XICARA 50 ML – R$ 8,00

XÍCARA 150ML – R$ 13,00

Grupo 3

D´ELOISE - Plantado em altitudes médias de 1050 metros, café 100% arábica com aroma acaramelado com notas de
castanhas como amêndoa e acidez média, cítrica como lima. Doçura elevada e de torra media clara. Variedade Mundo
Novo e peneira 16 acima – Origem: Fazenda Bom Jardim, Varginha – MG.
PAMPULHA – Arábico, bourbon amarelo, café com uma doçura acentuada, levemente cítrico e com notas achocolatados
bem marcantes, por fim um caramelo imponente e um aroma forte. Torrefação média, pontuação acima de 85,
certificação Mantiqueira de Minas. Origem: Carmo de Minas – MG
DA FAZENDA - Torrados moderadamente em pequenos lotes, alcançam o equilíbrio entre sabor e aroma, proporcionando
momentos únicos de satisfação ao degustar um bom café.
. Produtor Célio Basilio – Espécie Catuaí vermelho/CD, torra média, safra 2016/17, altitude 1100m. Aroma e corpo intenso,
acidez prazerosa, cítrico com notas de açúcar mascavo. Origem: Matas de Minas/Serra Seritinga - MG
. Fazenda Bento – Espécie Bourbon Amarelo, torra média/clara, safra 2016/17, altitude 910m, aroma intenso, corpo
suave, acidez prazerosa, notas de chocolate – Origem: Sudeste de Minas
. Safra Produtor João Felicio Celestino – Espécie Catuaí Vermelho, torra média/clara, safra 2016/17, altitude 1180m,
aroma intenso, corpo suave, acides prazerosa, frutado com notas de caramelo. Origem: Matas de Minas – Luizburgo - MG

XICARA 50 ML – R$ 6,00

XÍCARA 150ML – R$ 10,00

Grupo 4
DOS REIS superior – Suave e sem defeitos de padrão exportação, sabor doce que denota nozes cítrica, corpo presente
e finalização agradabilíssima. Origem: Região das Matas de Minas – Viçosa – MG.
MONTUEIRA - Sabor frutado, adocicado e encorpado, retro gosto prolongado, torra média, produzido no berço do café
de qualidade (no sul de minas) sendo um café de altitude fator essencial para sua boa qualidade. Origem: Carmópolis de
Minas – MG
BOTTEGA Gourmet- Grãos selecionados em peneira 17, 100% arábica, variedade Catuaí vermelho, produzidos a 932m
de altitude,. Possui sabor adocicado e suave, com aroma bem pronunciado, discreta acidez cítrica; encorpado e levemente
adstringente, proporcionando retro gosto prolongado após sua degustação. Oleosidade visível, indicando ponto adequado
de torra (torra média) e moagem entre fina e média proporcionando a correta extração de suas melhores características.
Origem: Nepomuceno – MG
UAIMII Tradicional – Torra encorpada, secagem natural, cultivados a 1.200m de altitude, sabor suave, típica pureza
dos arábicos. Origem: Produzido em São Bartolomeu município de Ouro Preto – MG.
GRÃO REAL - Produzido em região fria e montanhosa, mais precisamente na Região da Serra do Caparaó próximo ao
Pico da Bandeira, é torrado e moído na roça, buscando preservar as tradições e o sabor do café mineiro. Origem: Serra do
Caparaó – MG

DOS REIS Matas de Minas – 3º colocado concurso regional de Emater, variedade Catuaí vermelho, produzido a 1155m
de altitude, natural SAT sem agrotóxicos. Notas de baunilha, tostado e nozes, acidez cítrica delicada e corpo marcante de
doce de leite. Origem: Serra do Brigadeiro, Ervália – MG

BELA FLORA - Grãos 100% arábica da variedade catuaí vermelho, torra média, intenso aroma de frutas maduras,
elegante equilíbrio entre corpo e acidez, creme longo e duradouro, surpreendente aroma e sabor. Origem: Jacui - MG

UAIMII Especial – Composto de grãos cereja descascado, colheita seletiva manual, torra média e cultivado acima de
1.200m – Origem: Produzido em São Bartolomeu município de Ouro Preto – MG.

DEL MATTINO - Café 100% grão arábica, sem adição de subprodutos, torra chocolate o que proporciona um verdadeiro
conjunto de sensações: sabor único, pronunciado, levemente adocicado e deixa um gosto muito agradável e prolongado.
Fino e equilibrado. Origem: Machado – MG.

AQUINENSE - Café Gourmet 100% Arábico, conjunto de corpo equilibrado, sabor intenso, agradável e frutado na boca,
produzido a 1000 metros de altitude o que garante condições climáticas excelentes aos grãos selecionados, acidez
equilibrada e suavidade, uma mistura de aroma intenso e final longo, habitualmente exportado para França Origem: São
Thomas de Aquino - MG
MINAS RESERVA – Sabor e aroma frutados com notas de chocolate, natural, seco no sol com polpa, acentuada doçura e
acidez, variedade Novo Mundo e Catuaí vermelho. Finalista do concurso de cafés especiais da Emater 2016. Origem:
Fazenda Novo Mundo, Oliveira, MG

GRÃO MAIOR – Catuaí, processo de seca natural, altitude 1.200m, pontuação 86, peneira 16, alta doçura, corpo intenso,
acidez cítrica equilibrada e fragrâncias com aromas que perfumam o ambiente. Origem: Serra do Caparaó – MG
RiSTRETTO – Catuaí, cultivado nas montanhas do Sul de minas, possui notas cítricas e harmoniza alta doçura com acidez
moderada, apresenta torra média. Origem: Machado – MG
GRÃOS DE MINAS - Café Grãos de Minas - Café da região do cerrado de Minas produzido a uma altitude de 1000 metros
em um clima ameno. É um café de 83 pontos de acordo com a SCAA (Specialty Coffee Association of America). Café
gourmet 100% arábica. Possui sabor naturalmente doce com notas de chocolates, fundo cítrico e aroma definido.
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Torra média. Moagem média. Origem: Ibiá – MG
CANASTRA - 100% de grãos arábica da variedade catuaí. Plantado no cerrado mineiro, na microrregião da Serra da
Canastra à 1250m de altitude, uma das mais premiadas regiões de café do mundo. Possui corpo equilibrado, notas
caramelizadas e citricidade característica. Origem: Pratinha – MG
JEQUITIBÁ - Nasce nas cadeias montanhosas da Serra da Mantiqueira, Jequitibá, esse café gourmet com grãos
produzidos em altitude de 950 a 1200 metros. Vencedor do concurso Estadual de Qualidade de Café em São Paulo, safra
2007 a 2011 e finalista no Coffee The Year Brasil 2015, realizado na Semana Internacional do Café em BH. Blend com
variedades Mundo Novo, Bourbon, Icatu Amarelo, proporciona resultado de uma bebida suave, adocicada e com corpo,
trazendo harmonia ao paladar para quem aprecia café com qualidade. Origem: Guaxupé – MG

XICARA 50 ML – R$ 5,00

XÍCARA 150ML – R$ 8,00

Grupo 5
FAZENDA SANTANA - O Café Fazenda Santana foi um dos vencedores da 10ª edição dos melhores cafés do Brasil na
Categoria Café Natural da ABIC de Qualidade do Café. Genuíno café gourmet, encorpado, torra média, acidez equilibrada
com sabor e aroma intensos. Origem: Santa Rita do Sapucaí – MG
DA ROÇA Tradicional - Café que contém uma mistura de café arábica e robusta. De um paladar levemente acentuado e
aroma mais refinado, o café tradicional se encaixa em quase todos os paladares por ter seu gosto mais suave, fazendo
com que o mesmo se torne privilegiado. Origem: Varginha – MG
DA ROÇA Extra Forte - Diferente do café tradicional o extra forte tem suas característica de forte sabor e aroma
marcante. Seu ponto de torra é mais escuro fazendo com que o café libere seu gosto mais acentuado. Origem: Varginha –
MG
BOTTEGA ESPECIAL - 100% arábica, variedade Catuaí vermelho, possui sabor adocicado e suave, com aroma bem
pronunciado, discreta acidez cítrica, ponto adequado de torra (torra média) e moagem entre fina e média proporcionando
a correta extração de suas melhores características. Origem: Nepomuceno – MG
RESERVA DA SERRA – O café Reserva da Serra é produzido em tradicional fazenda no sul de Minas Gerais, no município
de Campos Gerais, a aproximadamente 1000m de altitude. Tudo isso aliado aos cuidados do cultivo e torra artesanal,
garantem um café encorpado, com aroma e sabor excepcionais. Origem: Campos Gerais – MG.
AROMA DA CANASTRA – Produzido na Serra da Canastra na Fazenda São Gerônimo que cultiva há mais de 30 anos
esse café 1005 arábica. Origem: São Roque de Minas - MG
FAZENDA VENDA NOVA - Produzido em meio a nascentes cristalinas e florestas da Região das Matas de Minas, é
colhido e selecionado de forma artesanal, com processo de seca natural que garante absoluto respeito ao meio ambiente.
Também o processo de torra é minuciosamente acompanhado. Isso permite a obtenção de um café verdadeiramente
especial, que alcançou 82 pontos na escala SCAA, com acidez desejável, notas de chocolate, nozes e frutas encorpadas.
Esse excelente café apresenta a doçura natural da fruta, podendo ser saboreado sem necessidade de adição de açúcar.
Origem: Santna Margarida - MG
SÃO MARCOS - 100% arábica, tradicional, da Região das Matas de Minas, com sabor marcante e corpo presente.
PEDRA REDONDA - Produzido nas montanhas a altitude de 940 a 1400 m. Feito de bebida Mole, Sabor achocolatado,
aroma frutado, corpo intenso, acidez média, torra média e prolongado retrogosto. Origem: Araponga- MG
TROCADEIRO - O café trocadeiro premium é elaborado com variedades de cafés 100% arábica, apresenta aroma
agradável e sabor suave adocicado. Com torra média, no ponto de chocolate, proporciona um incrível prazer para quem
gosta de saborear um verdadeiro café gourmet. Origem: Três Pontas - MG
XICARA 50 ML – R$ 4,00

XÍCARA 150ML – R$ 6,00

CAFÉS ESPECIAIS VIMI
Linha Super Especiais
AFRO HONEY - Guardando a tradição dos antigos povos africanos, as Fazendas Caxambu e Aracaçu integram em seu
portifólio de produção de cafés raros e especiais, uma pratica primitiva de processamento de cafés descascados.
Similar às práticas de “pisar o cacau” e “pisar as uvas” para o preparo dos vinhos artesanais, desenvolvemos um espaço
que atravessa o tempo e traz para os terreiros de café a tradição dos antigos, enriquecida pelos tambores dos povos que
marcam a nossa origem.
Firmamos os laços e honramos a tradição do nome que marca este lugar: Caxambu = caixa (tambores) de música.
Criamos o Café Africano com Mel descascado com os pés.
A música dos tambores atravessa a memória da fazenda e se materializa, no instante presente, na prática primitiva e
original de pisar o café e reproduzir a historia que escreve as primeiras páginas do livro das Fazendas Caxambu e Aracaçu.
A biografia do Café Afro com Mel é contada pelos pés que pisam e dançam os frutos maduros que nascem e crescem no
chão dessas terras férteis cultivadas pelo amor e dedicação daqueles que já se foram, dos que estão e dos que virão. Uma
forma rudimentar que revela a alegria do tempo da colheita comemorada pelo som dos tambores e pela dança que
propaga a gênese dos povos do mundo.
O Café Africano com Mel, depois de descascado com os pés, é abrigado por pequenos terreiros suspensos (camas macias)
e amparado por mãos que zelam por cada grão que ali repousa.
Um processo rústico e original que revela nas xícaras, os segredos guardados na essência que dorme no coração do fruto
e se manifesta na semente do prazer saboreado nesta bebida quente que aninha nossas memórias mais intimas.
O Café Africano com Mel é produzido pelas Fazendas Caxambu e Aracaçu com esta finalidade: oferecer aos consumidores
de café a universalidade do grão: história, memória, alegria, tradição, aconchego, prazer, energia, vigor, suavidade,
paixão e cuidado.
Esta é a marca do Café Africano com Mel das Fazendas Caxambu e Aracaçu.
Produtora: Carmem Lúcia Chaves de Brito, Fazenda: Caxambu e Aracaçu/ Três Pontas-MG, Talhão: Alto Batatal,
Variedade: Catuaí, Altitude: 1012m, Processamento: cereja descascado / honey, Pontuação: 85
Descrição: Apresenta fragrância e aroma intensos com notas de mel, flor de laranjeira, chocolate ao leite e uva passas,
sabor adocicado com notas cítricas e amendoadas, acidez cítrica e doce, corpo cremoso e um aftertaste longo com notas
de mel, chocolate ao leite e cítrico. Certificados: Fairtrade Coopasv ID 28300, UTZ Certified, BSCA, Café Practices, 4C,
Rainforest. Origem: Três Pontas - MG
CHERRY BOMB – Produzido na Fazenda Santa Terezinha
Produtor: Paulo Sérgio de Almeida e outro, Fazenda: Santa Terezinha / Paraisópolis-MG
Talhão: Guatambu, Variedade: catuaí amarelo com catuaí vermelho, Altitude: 1150m
Processamento: Natural, Colheita: seletiva, Pontuação: 87
Descrição: Apresenta fragrância e aroma característico do processamento natural, com notas frutadas como abacaxi, lima
e amora, sabor intenso com notas de frutas brancas, amêndoas e chocolate ao leite, acidez media de frutas vermelhas,
corpo cremoso, aftertaste longo com notas de morango e calda de amoras. Certificados: IBD orgânico. Origem:
Paraisópolis - MG
XICARA 50 ML – R$ 18,00

XÍCARA 150ML – R$ 26,00

Linha Sentimento
QUERO ABRAÇO - A fazenda Santa Terezinha pertence a família desde 1915 e é administrada pelo Engenheiro
Agrônomo, formado pela UFLA, Paulo Sérgio de Almeida e seu irmão, Helder de Almeida.
As plantações de café encontram-se na parte mais alta da propriedade, a 1150 metros de altitude. A altitude previne
contra os riscos de geada, e os solos são de alta fertilidade, profundos e o clima é ameno. As plantações estão
entremeadas por árvores nativas, que nunca foram cortadas, tais como: guatambus, pau marfim, pereiras, jacarés, taiuba,
jequitibá, entre outras.
A qualidade é resultado de vários fatores entre os quais a postura dos proprietários e de seus funcionários, que é a busca
constante do aprimoramento da qualidade do café e a sua relação com o meio ambiente. A qualidade é resultado também
das características da área de plantio, solos de alta fertilidade, clima ameno, altitude de 1150 metros. O enorme cuidado
durante todas as fases do plantio até ao final do processamento, também tem influência direta sobre a qualidade. O
manejo orgânico aplicado na fazenda, como o uso da biomassa, com postagem, etc, promovem a cada ano a melhoria da
fertilidade do solo e da qualidade dos cafés produzidos.
O resultado deste trabalho está nas premiações conseguidas, no concurso CUP OF EXCELLENCE, concurso este que premia
o melhor café do Brasil, primeiro lugar no ano de 2001, terceiro lugar no ano de 2002, entre os 40 finalistas no ano de
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2003 e 2004, vigésimo terceiro em 2005 e 8 lugar em 2006, desde então não houve participação neste concurso devido a
uma reestruturação da propriedade.
O café produzido pela Santa Terezinha é alta qualidade, uma parte é exportada desde 2001 para USA,EU , Japão e outra
em pequenos lotes muitos especiais são adquiridos para cafeterias de café gourmet
Talhão: Guatambu, Variedade: Mundo Novo, Altitude: 1150m, Processamento: Cereja descascado, Colheita: Seletiva,
Pontuação: 86,25
Descrição: Apresenta fragrância e aroma marcantes com notas de Mel, amora, chocolate ao leite, amêndoas, morango e
laranja. Sabor com uma doçura marcante da origem Mantiqueira de Minas, sustentada por notas de laranja em calda,
morango e mel. Acidez cítrica e doce, corpo denso, aftertaste longo com notas lima, avelã e chocolate ao leite.
Certificados: IBD orgânico. Origem: Paraisópolis - MG

Certificados: Fairtrade Coopasv ID 28300, UTZ Certified, BSCA, Café Practices, 4C, Rainforest. Origem: Três Pontas - MG

QUERO ACONCHEGO - No Alto Jequitibá (MG), cidade localizada nas Matas de Minas – Serra do Caparaó. (1200 m a
1500 m). Local de exuberante natureza, onde se localiza o Parque Nacional do Caparaó, encontra-se a fazenda Vargem
Grande.
O produtor Renato Assunção Santos, de 24 anos, mudou a história da sua terra depois de trabalhar em uma cafeeira em
2010 e trazer um novo conhecimento para dentro da lavoura de seu pai Alípio, produtor à 40 anos. Bem instruído, Renato
apresentou ao pai um novo mercado: O mercado do café especial!
No início, Alípio custou a acreditar na mudança, mas Renato insistiu, aprofundou sua pesquisa na área, e pouco a pouco
foi colocando o conhecimento em prática. Assim, pai e filho viram a qualidade e o valor do seu produto crescer e
começaram a enxergar a lavoura como empresa.
O reconhecimento e a valorização do café da Fazenda Vargem Grande não veio à toa. Graças a profunda experiência que
Renato conquistou, sua produção foi se tornando cada vez mais especial: Mudaram o manejo na propriedade desde o
plantio, trabalham de forma bem artesanal, não usam agrotóxicos, adotaram a colheita seletiva, fermentação no balde,
capricham na secagem natural em terreiro de cimento e secador de caixa a vapor, além de transportar o café de forma
adequada em todas as etapas do processo.
Diferente da maioria dos produtores de café especial das regiões de Minas e Espírito Santo, a fazenda Vargem Grande não
sofre com mão de obra e nem com o clima. Sua altitude à 1400m favorece a maturação dos grãos.
Produtor: Renato Assunpção e Alípio Assunpção, Fazenda: Vargem Grande / Alto Jequitibá-MG
Talhão: 1, Variedade: Bourbon amarelo IAC J9, Altitude: 1400m, Processamento: Natural
Colheita: Seletiva, Pontuação: 87,75.
Descrição: Apresenta fragrância e aroma únicos com notas de blue e black berries, abacaxi e guaraná, sabor doce e
frutado com notas de framboesa uva passa e manga, acidez alta de frutas cítricas, corpo denso, aftertaste longo e
frutado. Certificados: 4C. Origem: Serra do Caparaó - MG

QUERO CARINHO - A fazenda Fortaleza é administrada por Augusto Borges Ferreira, quarta geração da família Borges e
Ferreira, que desde criança já acompanhava seus pais nas lavouras cafeeiras de seus avós.
Em 2008, Augusto e sua esposa Patrícia adquiriram uma das mais antigas e tradicionais fazendas produtoras de cafés da
região, a fazenda Fortaleza. Localizada nas montanhas da Mantiqueira de Minas, a fazenda tem uma área de 40 hectares
com altitudes entre 1100m a 1280m e precipitação média anual entre 1250 e 1400 mm. A propriedade possui matas
ciliares e nascentes. Mais de 20% de sua área é preservada com matas nativas.
O restante é utilizado para o cultivo do café, cuja colheita é feita manualmente, sempre buscando o melhor e mais maduro
fruto. Por tudo isso, um “terroir” único e o know-how de quem procura continuamente por excelência, a fazenda Fortaleza
possui uma combinação perfeita para produzir excelentes cafés.
Em 2014 e 2015, ficaram entre os finalistas no renomado concurso “Cup of Excellence – Brazil“ , na categoria “Natural”
com seu Catuai Vermelho. Além de ganharem outros prêmios pelo Brasil.
Para esse café, o processo utilizado foi a via natural, onde o café é levado para o terreiro pavimentado e separado lote a
lote. No processo de secagem, foi trabalhada uma nova forma, mais lenta. O lote foi mantido descansando em sacos
grandes por 15 dias ainda com 16% de umidade. Em seguida, o café passou por um período de descanso de 30 dias,
deixando o grão com 11,5% de umidade. No ato de beneficiar, pode-se perceber muitas diferenças, tanto no aspecto
quanto na fragrância.
Pode-se esperar um aroma intenso, com notas marcantes de chocolate ao leite, amora silvestre e Mirtilo (Blueberry),
seguidas por castanhas. Uma acidez média e doce de frutas vermelhas. Corpo denso e longo acabamento, que apresenta
notas de chocolate e frutas vermelhas.
Produtor: Augusto Borges, Fazenda: Fortaleza /São Gonçalo do Sapucaí-MG, Talhão: Mangueira, Variedade: Acaiá
Vermelho, Altitude: 1100m, Processamento: Natural
Colheita: Seletiva, Pontuação: 85,50
Descrição: Apresenta fragrância e aromas com notas de abacaxi, amora, framboesa e chocolate ao leite, sabor doce e
frutado com notas de chocolate ao leite, abacaxi e amora, acidez média de frutas vermelhas, corpo denso, aftertaste
médio com notas de chocolate ao leite e frutadas. Certificados: Fairtrade, 4C. Origem: Serra da Mantiqueira - MG

QUERO BEIJOCA - Localizadas no município de Três Pontas, Sul de Minas Gerais, as Fazendas Caxambu e Aracaçu têm a
tradição de 100 anos trabalhando na cafeicultura, hoje na quarta geração apaixonada por cafés especiais e comprometida
com as questões sociais e ambientas para garantir a sustentabilidade de um negócio que realiza os sonhos de muitos que
já se foram, dos que estão e dos que ainda virão.
Certificações:
UTZ Certified - A UTZ é um programa de sustentabilidade para café, cacau e chá que opera em conjunto com as marcas
existentes. Os fazendeiros podem melhorar sua produtividade, qualidade dos produtos e eficiência, cuidando das pessoas
e do meio ambiente. Isso permite que eles produzam maiores volumes por menores custos, o que melhora o padrão de
vida das comunidades agrícolas. Os consumidores podem usufruir de sua marca favorita e, simultaneamente, contribuir
para um mundo sustentável.
Rainforest Alliance Certified - Usa o poder dos mercados para prender os principais causadores do desmatamento e
destruição ambiental: extração de madeira, a expansão agrícola, pecuária e turismo. A empresa trabalha para garantir
milhões de hectares de florestas de trabalho, fazendas, ranchos e propriedades de hotéis sejam levados de acordo com
rigorosos padrões de sustentabilidade. E, ligando as empresas para os consumidores conscientes, que identificam seus
produtos e serviços através do selo Rainforest Alliance Certified e Rainforest Alliance marca Verified, demonstra que
práticas sustentáveis podem ajudar as empresas a prosperar na economia moderna.
Certifica Minas - É um programa de Certificação de Propriedades Cafeeiras Mineiras, que tem por objetivo atestar a
conformidade das propriedades produtoras com as exigências do comércio mundial, possibilitando ao café mineiro
consolidar e conquistar novos mercados. O Certifica Minas é um Programa Estruturador do Governo de Minas. Executado
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e pela Emater-MG. Para participar do Certifica Minas Café e incluir a
propriedade no processo de certificação, o produtor deve procurar o escritório da Emater-MG do seu município.
Produtora: Carmem Lucia Chaves de Brito, Fazenda: Caxambu e Aracaçu/ Três Pontas-MG
Talhão: Pinhal, Variedade: Acaiá, Altitude: 995m, Processamento: cereja Natural, Pontuação: 85,75.
Descrição: Apresenta fragrância e aroma intenso com notas de abacaxi, amora blue e black berries, chocolate ao leite.
Sabor com notas de chocolate ao leite abacaxi, amora, amêndoas torradas, acidez média e doce de frutas cítricas, corpo
denso, aftertaste longo com notas de chocolate ao leite, amêndoas torradas e amora.

QUERO CAFUNÉ – Produzidos nas Fazendas Caxambu e Aracaçu
Produtora: Carmem Lucia Chaves de Brito, Fazenda: Caxambu e Aracaçu/ Três Pontas-MG
Talhão: Campo, Variedade: Mundo Novo, Altitute: 987m, Processamento: Passa Natural
Pontuação: 85,50
Descrição: Apresenta fragrância e aroma intenso com notas de Chocolate ao leite, amêndoas torradas e amora. Sabor com
notas de chocolate ao leite, abacaxi em calda, amêndoas, acidez doce de frutas vermelhas, corpo denso, aftertaste médio
com notas de chocolate e amêndoas.
Certificados: Fairtrade Coopasv ID 28300, UTZ Certified, BSCA, Café Practices, 4C, Rainforest. Origem: Três Pontas - MG

QUERO CHAMEGO - Márcia de Jesus Sousa Borges casou-se em 1994 com Maurílio Brás Borges, filho de produtor,
trabalhava com seu pai e seus cinco irmãos em uma fazenda de 200 hectares, e desde que se casaram, Márcia trabalha
com seu esposo na cultura do café.
Até 2006 não sabiam o que era pontuação de café, cafés especiais, até que surgiu a APAS (Associação dos Produtores do
Alto da Serra), após se associarem, participarem de treinamentos sobre manejo, colheita e secagem do café, certificaram
no Fair Trade e no Certifica Minas e passaram a conhecer melhor os seus cafés e agregar mais valor em alguns lotes.
Como resultado de tanta dedicação, ficaram em 10º lugar no concurso de qualidade da BSCA (Brazil Specialty Coffee
Association), resultado esse que deu força ao casal para aperfeiçoarem cada vez mais e hoje sempre que participam de
concursos ficam entre os 1º, 2º ou 3º lugares.
Como estão numa altitude de 1250m à maturação do café é lenta, e isso fez com que optassem pela colheita seletiva,
garantindo assim que somente os grãos maduros sejam colhidos e a qualidade preservada.
O Quero Chamego foi colhido com muito amor e dedicação e após lavado e separado o boia, foi levado ao terreiro
suspenso por cerca de 28 dias para secagem e ficou descansando por mais 60 dias. Tanto cuidado e dedicação garantiu a
esse café 89 pontos de muito equilíbrio entre a doçura, o corpo e notas frutadas.
Produtora: Márcia de Jesus Sousa Borges, Sítio: Nossa Senhora da Paz / Campanha-MG
Talhão: 2, Variedade: Mundo novo, Altitude: 1250m, Processamento: Natural, Colheita: Seletiva, Pontuação: 89
Descrição: Apresenta fragrância e aroma com notas de caramelo, abacaxi, framboesa, leve banana em caldas com canela,
sabor doce e frutado com notas de laranja e uva passa, acidez alta doce de frutas cítricas, corpo cremoso, aftertaste longo
com notas de abacaxi, amora e caramelo e um leve toque floral. Certificados: Certifica Minas, Fairtrade. Origem:
Campanha - MG
XICARA 50 ML – R$ 14,00

XÍCARA 150ML – R$ 22,00
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Quentes especiais 180 ml

CAFÉS TRADICIONAIS COADOS
50 ml
Cafezinho (simples curto)

R$ 2,00

Café com leite (meio a meio)

R$ 4,00

Queimadinho (açúcar queimado, leite, canela)

R$ 5,00

Acréscimo de chantilly

R$ 3,00

Copo de Leite (quente/gelado)

R$ 2,00

Chococafé (com chocolate)

R$ 10,00

Belô (espresso c/ calda de chocolate, leite vaporizado e ovomaltine)

R$ 11,00

Mineirinho (espresso com doce de leite)

R$ 8,00

Vaquinha preta (espresso com Nutella)

R$ 14,00

Das Gerais (espresso com pedaços de chocolate e leite vaporizado)

R$ 10,00

Romeu e Julieta (espresso, bordas c goiabada e creme de leite)

R$ 10,00

150 ml
R$ 4,00
R$ 7,00
R$ 7,00

Métodos: Coador de pano

- Cafeteira italiana ou Moka - Cafeteria francesa ou French
Press - Clever Dripper - HarioV60 - Chemex.

Gelados
Frapê

R$ 12,00

(espresso com sorvete e vanilla

Flocos

OBS: Cafés Especiais Coados nos sistemas de extração têm acréscimo de R$ 2,00
por dose.

R$ 12,00

(3 bolas de sorvete de creme, 1 espresso dopio, 2 colheres
de sopa de Ovomaltine)

Veja detalhes ao final do cardápio...

Vendemos todos os cafés em embalagens que variam de 250g, 500g e 1Kg

ESPRESSOS Cardápio elaborado pela barista Rosa Gabriela
Clássicos

50 ml

Tradicional (café puro)

R$ 4,00

150 ml
R$ 6,00

CAPUCCINOS

180 ml

Tradicional (sem canela e sem cacau)

R$ 7,00

Da Fazenda

R$ 10,00

(espresso com leite vaporizado e pedaços de rapadura)

Italianeiro

Carioca (com um pouco de água)

R$ 10,00

(com canela, cacau em pó e leite vaporizado)

R$ 4,00

R$ 6,00
Acréscimo chantilly

R$ 3,00
R$ 6,00

Espuminha (com espuma de leite)
R$ 5,00

R$ 6,00

DIET (Três Corações)

R$ 5,00

R$ 8,00

CHOCOLATES

Cremoso (com creme chantilly)

300 ml
Toddy/Nescau (quente ou gelado)

R$ 7,00

Especial

R$ 8,00

(pedaços de chocolate, canela e creme de leite)

Choconutella (nutella com leite quente)

R$ 10,00
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CHÁS

WHISKY - doses

Chazinho da Vovó

R$ 6,00

Mantemos habitualmente: chá preto, erva doce, capim cidreira e maçã com canela

SUCOS
300ml

500ml

1 litro

Laranja/Limão natural

R$ 5,00

R$ 8,00

R$ 16,00

Limonada suíça (com leite)

R$ 6,00

R$ 8,00

R$ 17,00

Red Label

R$ 16,00

White Horse

AGUARDENTES E LICORES - doses
Cachaça Germana
Cachaça Salinas
Cachaça Seleta
Licor de Café

R$ 8,00
R$ 6,00
R$ 5,00
R$ 7,00

AÇAÍ

Cachaça Vale Verde
Cachaça Boazinha
Premissa de Salinas
Caipirinha 300ml
300ml

Polpa com laranja
R$ 8,00
R$ 10,00 R$ 20,00
Sabores: Graviola, manga, abacaxi, acerola, goiaba, maracujá (consulte disponibilidade).
Acréscimo c leite R$ 1,00

Açaí
R$ 13,00
CONULTE FRUTAS E ACOMPANHAMENTOS!
Suco de açaí
R$ 10,00

Suco funcional

SANDUÍCHES

R$ 10,00

R$ 12,00 R$ 25,00

- VERDE: laranja, couve, alface, agrião, rúcula, manjericão e gengibre;
- VERMELHO: beterraba, melancia, maçã, limão, e gengibre;
- ALARANJADO: laranja, cenoura, mamão, maçã e gengibre;

Vitamina com leite

R$ 8,00

R$ 10,00

R$ 17,00

Com até 3 frutas

REFRIGERANTES E ÁGUAS
Refrigerante lata
Suco lata
Água mineral s gás
Água mineral c gás
Água de coco 200ml
Água de coco 330ml

R$ 8,00
R$ 5,00
R$ 6,00
R$ 16,00

500ml

R$ 15,00
R$ 12,00

Nhô Joca - R$ 18,00
(baguete de pão francês, linguiça caseira, queijo, cebola tostada, alface e tomate)
Rabicó - R$ 18,00
(baguete de pão francês, pernil desfiado, queijo canastra, alface, tomate e molho especial)
Mimoso - R$ 17,00
(baguete de pão francês, carne de panela com requeijão cremoso, alface e tomate)

R$ 3,50
R$ 5,00
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 5,00
R$ 5,80

1Cocoricó - R$ 18,00
(baguete de pão francês, frango desfiado, queijo do Serro, alface e tomate)
Misto quente - R$ 6,00
(pão francês, presunto e queijo)
Pão francês na chapa (com manteiga) - R$ 4,00

CERVEJAS
Brahma
Brahma Zero
Heineken
Tipo Malzbier

R$ 14,00

R$ 6,00 Weiss – Larger - Red
R$ 5,00
Stella
R$ 6,00
Budweiser
R$ 6,00

R$ 6,00
R$ 6,00

São Sebastião R$ 18,00
. Cascavel (India Pale Ale)
. Beija-Flor (American Wheat)
. Maritaca (American Brown Ale) . Sabiá (English Pale Ale)
Veja detalhes no final do cardápio.

Pão francês na chapa recheado - R$ 7,00
(com queijo ou ovo ou lingüiça ou carne moida)

Pão de queijo na chapa com presunto ou queijo ou lingüiça - R$ 5,00
Acréscimo queijo – ovo – linguiça – presunto - R$ 2,00

CALDOS (consulte os sabores disponíveis) - 500ml - R$ 15,00
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TAPIOCAS Salgadas
Cervejas São Sebastião

Queijo e Manteiga de garrafa
R$ 8,00
Presunto e mussarela e tomate

TAPIOCAS Doces
Goiabada e queijo
R$ 9,00
Doce de leite com queijo

Pamonhas

Doce e salgada

Tapiocas são recobertas com manteiga

R$ 10,00

Bolos da Fazenda
Tamanhos

G
(23cm)
R$ 25,00

M (metade ou médio)
(19cm)
R$ 18,00

P
(12cm)
R$ 10,00

Bolo de Mexerica – fubá com goiabada - fubá com queijo (misturado) - Chocolate
*Consulte sabores sob encomenda
Acréscimo da calda de chocolate

R$ 6,00

Pudim de mexerica
Médio

Cascavel (India Pale Ale)
Nossa India Pale Ale (IPA) leva em sua composição a famosa rapadura de Itaguara/MG, o
que lhe confere um aroma característico e cor acobreada. Amargor macio e leve; aroma de
lúpulos cítricos e florais. 500 ml .
. 6,5% ABV Alcohol by Volume, ou álcool por volume. É a medida de álcool na cerveja. De
maneira geral, são classificadas como cervejas de baixo teor alcoólico as que variam entre
0,5 – 2,0%. De médio teor entre 2,0 – 4,5%. Cervejas acima de 4,5% são consideradas de
alto teor alcoólico.
. 13 SRM Standard Reference Method, que é uma escala usada nos Estados Unidos para
determinar a coloração da cerveja. Ele pode variar entre 2 - 3 que é Amarelo – Palha (Lite
American Lager) até 40+ conhecido por Preto opaco (Russian Imperial Sout).
. IBUs 40 É abreviação de International Bitter Units e trata-se de uma medida para
averiguar quão amarga é uma cerveja. Entre 10 e 15 IBU são pouco amargas. Com
aproximadamente 35 IBU, existe um agradável realce do lúpulo. Acima de 40 IBU é uma
cerveja forte, bem lupulada (bem amarga). Ultrapassando os 60 IBU, é uma cerveja super
lupulada e muito amarga.

Queijos para harmonização: Produtor Eduardo Melo, região Serro – MG
Beija-Flor (American Wheat)
Uma cerveja feita a partir do malte de trigo, de cor clara e corpo leve, extremamente
refrescante. A adição do mel de Santa Bárbara lhe confere um aroma levemente
adocicado, além de agradável acidez. . 600ml . 5,5% ABV . 5 SRM
. IBU 20

Queijo para harmonização: Produtor Guilherme, Marca GOA, região Aiuruoca – MG;

R$ 22,00

BUFFET café da manhã-tarde
3ª a sábado
R$ 4,80 cada 100g
Domingos de feriados
R$ 5,40 cada 100g
Sobremesa todos os dias
R$ 5,90 cada 100g
DELIVERY DAS COMIDINHAS MINEIRAS: 33247774
Atendemos na região centro-sul de BH
Consulte valor de entregas

Horário de funcionamento da loja: 3ª a 6ª de 10 às 22h, sábados de 8 às 22h,
domingos de feriados de 8 às 16h.

Maritaca (American Brown Ale)
American Summer Ale com altíssimo drinkability de coloração amarelo palha, com
destaque para notas citricas e herbais conferidas pela boa carga de lupulos americanos em
seu dry hopping. ABV 4,8% IBU 20 . 500ml . 4,8% ABV . 9 SRM
. 20 IBU

Queijo para harmonização: Produtor Rafael Faria, marca Beira da Serra, região Canastra –
MG;
Sabiá (English Pale Ale)
English Pale Ale com excelente equilíbrio malte/Lúpulo, com notas levemente carameladas
e torradas, equilibradas pela pelo herbal e picante dos lúpulos. Amargor leve e excelente
drinkability . 500 ml . 4,9% ABV . 12 SEM . 29 IBU

Queijo para harmonização: Produtor José João, Imperial, região Serra do Salitre – MG;

RECEBEMOS cartões de débito, crédito, refeição e alimentação, NÃO ACEITAMOS CHEQUES e
CARTÃO ALELO.

7

Processos de extração de cafés
Coador de pano
Não se sabe quando surgiu e quem foi o primeiro a utilizar essa forma de extração de café, mas
até hoje ela é a mais tradicional nas casas, bares e padarias. O método é muito simples: colocase o pó no coador e depois despeja-se água quente normalmente filtrando para dentro de um
bule. Essa maneira de fazer tem como pontos positivos a facilidade e rapidez, mas é importante
ter cuidado com o tipo de pano e por quantas vezes ele será utilizado.

Cafeteira italiana ou Moka
Foi a precursora das máquinas de café expresso, surgiu na Itália de uma adaptação de um bule.
Ainda é uma das formas preferidas de se fazer café em casa na Europa. O processo de preparo
é bem simples. Na parte de baixo da cafeteira, coloca-se água e, na parte de cima, em um
recipiente furado, o café. Depois, a parte de cima é rosqueada e a cafeteira, colocada no fogo.
Quando a água entra em ebulição, passa pelo pó e o líquido que sobe já está pronto e fica
armazenado na parte superior.

Cafeteria francesa ou French Press
Surgiu nas cozinhas francesas em 1852, mas só foi registrada em 1929 pelo designer italiano
AttilioCalimani. Seu principal apelo é a não utilização de energia elétrica ou filtros de papel.
Por muito tempo, foi considerada artigo de luxo devido ao seu acabamento. Atualmente, é
possível encontrar inúmeros modelos que atendem a todos os bolsos. O processo de
elaboração do café com esse tipo de cafeteira consiste em colocar o pó no fundo e misturar
com água quente, deixando a mistura descansar por alguns minutos. Depois, é só empurrar o
êmbolo para baixo para que o café seja filtrado.

CleverDripper
Este é um porta filtro desenvolvido e patenteado por uma empresa de Taiwan e que foi lançado

há cerca de 10 anos atrás. A princípio, se parece com um clássico porta filtro como os criados
pela germânica Melitta. Feito em acrílico de alta qualidade e com excelente acabamento, o
diferencial desse método de preparo é que eles criaram um Sistema de Controle de Fluxo, algo
bem esperto, de fácil acionamento e engenhosa escolha de materiais. O silicone tem excelente
capacidade de acomodação entre suas peças, fazendo vedação total do orifício de passagem
do porta filtro.Para iniciar a extração basta encostar o disco de controle de fluxo em uma jarra
ou até mesmo uma xicara, a extração é interrompida automaticamente assim que retirar o
porta filtro do recipiente onde foi feita a extração.
Hario V60
Desenvolvida no Japão, à primeira vista a Hario V60 se parece muito com
os suportes para filtros de papel tradicionais presentes em quase todas as
cozinhas do Brasil, mas as semelhanças param no quesito formato. Um
detalhe que chama bastante atenção na Hario V60 é a presença de um
único e enorme orifício para a passagem do café que, aliado às ranhuras
em espiral presentes em toda a extensão do porta
filtro, permite um fluxo contínuo e homogêneo de extração, sem retenção
excessiva na parte inferior ou pouca extração na parte superior e
laterais.Para se preparar um café na Hario V60 usa-se um filtro de papel bastante fino e
poroso, de formato cônico. Essas características proporcionam como resultado final uma
xícara bastante limpa, com acidez e doçura ressaltadas.
Chemex
Ainda pouco conhecida no Brasil, a técnica já é veterana nos Estados
Unidos. Foi inventada em 1941 por Peter J. Schlumbohm, um químico
alemão radicado na terra do Tio Sam e que tinha a justa fama de ser
um cientista maluco por inventar uma série de produtos com alguma
repercussão.
Sua grande obra, no entanto, foi ter imaginado que ao fundir dois
equipamentos usados em laboratórios – um frasco Erlenmeyer e um
funil – poderia bolar um jeito melhor e até mesmo mais bonito de se fazer café no dia a dia,
usando praticamente os mesmos recursos, mas de uma forma mais eficiente. O formato
inusitado da cafeteira não possui função meramente estética: o afunilamento no meio da
peça colabora na conservação da temperatura do café, deixando-o quentinho por algum
tempo. O filtro usado nessa cafeteira é feito em um papel mais grosso do que o encontrado
em coadores comuns. Seu formato circular foi desenvolvido para ser dobrado num cone, que,
após encaixado e aberto, apresenta uma parede tripla de filtragem num dos lados,
responsável por não deixar passar nenhum resíduo sólido para a xícara, proporcionando um
sabor muito adocicado, equilibrado e com grande leveza.
12-10-17
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Faça seu evento conosco
. Espaço que pode ser privativo
. Comanda individual
. Sistema prático de self service
. 10% opcional
. Facilidade de estacionamento
. Não cobramos pela locação do espaço
. Local de ótima energia
Mais informações: 31 99281 8880

SOMOS PET FRIENDLY EM PARCERIA COM MASCOTE.NET
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