
24 - Peito de peru da Casa NOVO
Peito de peru caseiro, creme de ricota e alface romana

25 - Mortadela italiana com mascarpone
Mortadela italiana e mascarpone

27 - Salame e muçarela
Salame tipo italiano, queijo tipo muçarela e cream 
cheese

28 - Pernil assado com molho acebolado 
Pernil desfiado, cebola e tomate (sem lactose)
- não aconselhamos pão de miga para este recheio

6 unidades*

12 unidades e 
múltiplos*

6 unidades*

5 unidades e 
múltiplos*

mini
Sanduíches
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01 - Carpaccio de carne com parmesão
Molho de mostarda e alcaparras, carpaccio de carne, queijo 
tipo parmesão

04 - Presunto cru com muçarela de búfala
Presunto cru, muçarela de búfala, tomate fresco, rúcula, 
manjericão fresco e azeite de oliva

06 - Presunto cozido e queijo prato
Presunto cozido, queijo tipo prato e cream cheese

07 - Rosbife com queijo gruyère e champignon
Rosbife, champignon refogado em azeite de oliva, queijo 
tipo gruyère e mostarda dijon

11 - Presunto royale com mostarda
Presunto royale, mostarda dijon em grãos, cream cheese e 
agrião

12 - Lombo canadense com parmesão
Lombo canadense, queijo tipo parmesão, creme de ricota e 
pepino em conserva 

13 - Lombo caseiro com coleslaw NOVO
Lombo suíno caseiro com ervas e coleslaw (salada de 
repolhoespecial da Casa)

15 - Rosbife com muçarela e pasta de azeitonas verdes
Rosbife, pasta de ricota com azeitonas verdes e queijo 
muçarela

16 - Presunto cozido com queijo emmenthal suíço
Presunto cozido, queijo emmenthal, tomate fresco, azeite 
de oliva, orégano e manteiga

17 - Salame com provolone
Salame tipo italiano, queijo provolone, creme de ricota e 
rúcula

18 - Pastrame com mostarda dijon NOVO
Pastrame e mostarda dijon (sem lactose)

19 - Cottage com peito de peru e uvas passas NOVO
Queijo cottage, peito de peru defumado e uvas passas 
pretas

22 - Peito de peru com queijo prato 
Peito de peru defumado, queijo prato, cream cheese e 
alface americana

8 unidades e 
múltiplos*

10 unidades*

6 unidades*

10 unidades*

10 unidades*

6 unidades*

6 unidades*

6 unidades*

10 unidades*

10 unidades*

6 unidades*

10 unidades*

6 unidades*

FRIOS E CARNES

11 - Presunto Royale com mostarda 

Nossos mini sanduíches são opções versáteis, práticas e 
saborosas. Elaborados com ingredientes frescos e selecionados, são 
ideais para as mais diversas ocasiões. Recomendamos calcular de 3 a 
5 unidades por pessoa.

02 - 3 queijos
Queijo tipo emmenthal, pasta de queijo gorgonzola e 
pasta de queijo brie

05 - Cammembert com nozes
Queijo tipo cammembert, queijo melba de nozes e rúcula

09 - Tomate seco, muçarela de búfala e rúcula
Tomate seco, muçarela de búfala, rúcula, manjericão 
fresco e azeite de oliva

10 - Vegetariano
Abobrinha, berinjela, champignon, tomate seco, 
muçarela de búfala, cebola, alho, azeite de oliva e 
manjericão fresco

14 - Muçarela de búfala com tomate fresco
Muçarela de búfala, tomate fresco, semente de girassol 
torrada, azeite de oliva e manjericão fresco

26 - Queijo branco com berinjela grelhada
Berinjela grelhada, queijo branco, pasta de ricota com 
alho-poró

6 unidades*

6 unidades*

10 unidades*

15 unidades*

10 unidades*

10 unidades*

21 - Pasta de frango
Pasta de peito de frango, peito de peru defumado e 
cenoura cozida (sem lactose)

23 - Salpicão de frango
Salpicão de frango (frango, cenoura, salsão e uvas 
passas) e alface americana

10 unidades*

10 unidades*

VEGETARIANO

FRANGO

08 - Salmão defumado com cream cheese e dill
Salmon defumado, cream cheese e dill fresco 

10 unidades*

PEIXE

08 - Salmão defumado com cream cheese e dill
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Encomende também nosso 
Sanduíche de pernil com vinagrete

Esta é uma releitura do clássico Sanduíche de Pernil 
tradicionalmente consumido em bares e botecos e muito 
procurado por turistas. 
Baguete Santa Luzia recheada com fatias de pernil suíno 
assado lentamente em baixa temperatura e delicadamente 
fatiado. Para acompanhar, o clássico molho vinagrete, leve e 
refrescante, com tomate, cebola e cheiro-verde temperados 
com vinagre e azeite de oliva.
Sujeito à disponibilidade.

ATENDIMENTO
• Será feito pessoalmente no setor de Nutrição, por e-mail ou 
telefone, diariamente das 8h às 20h.
• O pedido deve ser feito com no mínimo 48h de antecedência à data 
de retirada. 
• A encomenda será confirmada somente após o pagamento de 50% 
do valor total do pedido.

EMBALAGEM
Os mini sanduíches são embalados individualmente em celofane 
transparente e acomodados em pratos não retornáveis.
Como opção, podem ser montados em cestas de vime**.
** Mediante empréstimo as cestas devem ser devolvidas em até 10 dias.

A validade dos mini sanduíches é de 24 horas, mantidos sob 
refrigeração. Recomendamos o consumo no mesmo dia.

www.santaluzia.com.br

MAIS INFORMAÇÕES
Tel. (11) 3897-5013 ou 3897-5023  

e-mail: encomendas@santaluzia.com.br
Alameda Lorena, 1471 - São Paulo

Atualizado em Fevereiro/2018
Produtos sujeitos à variação de cardápio e estoque.
Imagens meramente ilustrativas.

03 - Abacate com grão-de-bico NOVO
Abacate, grão-de-bico, tomate picado e alface americana

20 - Abobrinha grlhada com tapenade NOVO
Abobrinha grelhada, tapenade de azeitona preta e alface 
romana

6 unidades*

6 unidades*

VEGANO

• Integral

• Multigrãos

• Mini baguete 6 grãos

• Australiano (massa com manteiga)

• Caseiro (massa com leite)

PÃES FEITOS NA CASA

PÃES DE MIGA
• Branco

• Integral

• Preto

* quantidade mínima.
Todos os itens contém derivados de trigo


