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A Melhor
Cafeteria Cultural
Acesse nossa internet
Não precisa fazer CheckIn
Acumule pontos e ganhe vouchers

é sempre tempo de café

tradicional
Ristretto

Valor

11 gr de café de moagem ﬁna + 20ml de H2O

R$5,00

Espresso
11 gr de café moído + 40ml de H2O

R$5,00

Espresso Duplo
21 gr de café moído + 80ml de H2O

R$7,00

Lungo
Espresso diluído em 60ml de H2O

R$6,00

Café Passado
Seu café de casa com o carinho da EMUVI

R$4,00

Café Drip
Seu café passado direto na sua xícara

R$5,00

com leite
Cappuccino Cremoso
Mistura especial de café e chocolate com leite
vaporizado

R$8,00

Cappuccino Tradicional
Tradicional café italiano: espresso | leite
vaporizado | crema de leite

R$6,00

Latte Macchiatto
Espresso | 60mL de leite vaporizado cremoso

R$8,00

Café Macchiatto
Espresso Duplo | crema de leite

R$8,00

Café com Leite
Seu café do dia-a-dia com leite vaporizado e um
toque especial da EMUVI

R$6,00
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Você sabia que o nome cappuccino vem lá do século XVI
e nomeia a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos?
Em italiano é Ordine dei frati minori cappuccini,
ou ordem da família franciscana, assim
chamada pois os frades usam um capuz
preso ao hábito. A bebida recebeu o
mesmo nome devido à sua cor,
que lembra a do hábito dos
frades capuchinhos.
Curtiu?
EMUVI é cultura

especiais
Espresso Panna
Seu café preto (espresso) adicionado chantilly

Valor
R$10,00

Espresso Avelã
Seu café preto (espresso) servido com creme
de avelã

R$10,00

Mocaccino Calda de Chocolate
Espresso | Leite Vaporizado | Crema de Leite |
Chocolate| Calda

R$10,00

Condensaccino
Espresso | Leite Vaporizado | Crema de Leite |
Leite Condensado

R$10,00

Café Trufado
Espresso | Taça Trufada com Creme de Avelã |
Leite Vaporizado | Crema de Leite

R$12,00

Café dos Deuses
Espresso | Doce de Leite | Leite Vaporizado |
Crema de Leite | Calda de Caramelo | Creme
de Avelã

R$14,00

EMUVI Café
Espresso | Chocolate Meia Amargo | Leite
Vaporizado | Crema de Leite | Leite Condensado |
Calda de Caramelo | Chantilly

R$16,00

adicionais
Chantilly
Aromatizantes
Nutella
Sem lactose

R$4,00
R$3,00
R$3,00
R$2,00
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Irish Coffee
Duplo espresso acompanhado de whisky, açúcar
mascavo e chantilly

R$16,00

French Kiss
Espresso acompanhado de creme de cacau,
caramelo,leite vaporizado, raspas de chocolate

R$14,00

Marula Coffee
Seu espresso preto adicionado de uma dose de marula

R$12,00

Caipirinha de café
Sua caipirinha brasileira com toque especial de
café

R$18,00
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Affogato
Seu espresso acompanhado de 02 bolas sorvete de creme

R$10,00

Ice Coffee Chocolate
Chocolate batido com espresso extraído a frio | leite

R$10,00

Ice Coffee Cappuccino
Mistura preparada com espresso extraído a frio | leite e gelo

R$10,00

Frappuccino Óreo
Café gelado | sorvete | biscoito óreo | leite | chantilly

R$16,00

Frappuccino Caramelo
Café gelado | sorvete | calda de caramelo | paçoca | leite
chantilly

R$16,00

Shake Café Aromatizado
Espresso batido com sorvete, aromatizante a sua escolha
e servido com chantilly e confetes

R$14,00

Shake Café Chocolate
Espresso batido com sorvete, chocolate e servido com
chantilly e raspas de chocolate meio amargo

R$14,00

Shake Café Avelã
Espresso batido com sorvete, avelã e servido com chantilly
e amendoin triturado

R$14,00

Shake Café Doce de Leite
Espresso batido com sorvete, doce de leite, servido com
chantilly e paçoca

R$14,00

chocolate
Submarino
Leite quente | essencia de baunilha | caramelo
barra de chocolate ao leite

R$12,00

Chocolate Tradicional
Chocolate tipo europeu vaporizado com leite

R$10,00

Chocolate Com Sorvete
Chocolate tipo europeu vaporizado com leite servido
com uma bola de sorvete

R$12,00

Chocolate Sensação
Chocolate tipo europeu servido com morango e
chantilly

R$15,00

Chocolate Marshmallow
Chocolate tipo europeu servido com marshmallow

R$12,00

Chocolate Marula
Chocolate tipo europeu servido com uma dose de
marula

R$14,00

Dulce Amore
Chocolate quente | marula | licor de cacau | leite
condensado | creme de avelã | chantilly e raspas
de chocolate

R$18,00

chá

Chai Indiano
Leite | Chai | Canela

R$8,00

Chá Aromatizado
Consulte sabores

R$6,00
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Soda Italiana
Água com gás | Gelo | Sabor a escolha

R$6,00

Refrigerante lata
Consulte nossa vitrine

Refrigerante 1,5l
Refrigerante 600ml
Refrigerante mini
Leão Guaraná
Energético
Isotônico I9
Suco Kapo
Água
Sucos naturais
Laranja | Limão | Morango

R$5,00
R$10,00
R$7,00
R$3,00
R$4,00
R$10,00
R$6,00
R$3,50
R$3,00
R$8,00

Sucos em polpa
Consulte sabores

R$6,00

vitaminas
Morango
Banana

R$8,00
R$8,00

a ça í

Frapê de Açaí
Copo 400 ml
Adicionais
Morango | Banana | Chantilly | Granola | Paçoca | Leite em pó
Creme de Avelã | Leite Condensado | Ovomaltine | Óreo |
Marshmallow

R$12,00
R$10,00
R$2,00

tortas
Tortas Doces
Consulte sabores na vitrine

R$12,00

Tortas Salgadas
Consulte sabores na vitrine

R$12,00

lanches

Sanduíche Natural
Misto Quente
Pão de Queijo
Croissant de Chocolate

R$6,00
R$6,50
R$4,00
R$6,00

Consulte mais variedades na vitrine

especiais
Petit Gateau

R$15,00
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O hábito de tomar café por prazer se popularizou
por volta de 1450. Os filósofos adoravam pois
ficavam acordados para a prática de exercícios
espirituais após consumir a bebida. Mas foi a
Turquia quem foi responsável por difundir o
‘hábito do café’, transformando-o num
ritual de sociabilidade. Desde
então, tomar café passou a ser
um rito por todo o mundo.

Se você AMA café
Antes que a tarde amanheça
e antes que a noite vire dia,
põe poesia no café
e café na poesia
Na tarde fria de julho
voa o cheiro, o barulho
do café descendo quente
pelo bule reluzente...
E me pergunto já em prosa:
-Existe coisa mais gostosa?
Se toda nuvem fosse fumaça
do meu café, choveria poesia
Café
Todo dia, depois do almoço
busco meu café sorrateiro
peço uma xícara sem alvoroço
e sirvo um café para o ponteiro
A vida é muito curta
para tomar cafés ruins

#VemSerEmuvi
Acesse o Facebook
Aponte a câmera do
seu celular e navegue
a vontade

