Sobremesas
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Affogato Mangiare
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com nosso sorvete de leite ... 23,

com nosso sorvete de leite ... 23,

com nosso sorvete de leite ... 23,

Terrine de chocolate e pistache
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Terrine de chocolate e pistache

e confit de pera (sem glúten e lactose) ... 28,
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Bomboloni Crème Brûlée
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recheado na hora do pedido ... 19,
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Tiramisú (valor por pessoa)
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O favorito da casa!
O cliente diz quanto chega ... 27,
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Mil-folhas

Mil-folhas
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Feita na casa e montada na hora ... 27,
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Nossos sorvetes feitos na casa ... 25,
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Chocolate Amargo
Fior de Latte (100% leite)
Doce de Leite Artesanal

Chocolate Amargo
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Chocolate Amargo
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Fruta do dia ... 15,

Fruta do dia ... 15,

Fruta do dia ... 15,

Taça de vinho de sobremesa
Cecchin Moscatel ... 15,

Café e Chá
Café espresso ... 5,50
Café coado na hora ... 9,50
Cappucino ... 6,50
Chá ... 7,50
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