
CAFÉS

MÉTODOS...10,95

Aeropress
Extraido com pressão, cria uma bebida com a 
força de um espresso, porém com menos acidez 

Prensa Francesa
Café preparado por infusão e extraído através de 
sistema de êmbolo, criando uma bebida incorpada

Café coado Hario V60
Método Japonês de preparo de café. Bebida 
de sabor marcante com acidez e doçura

Clever Dripper
O café é feito em imersão total, criando uma
bebida mais doce e limpa de residuos

Todo mês temos um grão especial diferente para o preparo dos método, experimente novos sabores!  :)
Grão do mês

Espresso.............................5,60........7,20
Tradicional (30ml) ou Ristreto (15m)

Macchiato...........................6,60.......8,20
Espresso com espuma de leite

Piccolo latte……..................6,90........9,20
Espresso e leite cremoso

Latte...................................9,20........12,20
Espresso e leite cremoso - média 

Cappuccino.......................9,20........12,20
Espresso, leite cremoso e chocolate em pó

Americano.............................6,60..........8,20
Espresso e água quente

CAFÉS ESPECIAIS

Mocca ....................................................12,95
Espresso, ganache de chocolate e leite
 
Caramel Latte......................................14,95
Espresso, syrup de Caramelo, leite e chantilly

Chai Latte..............................................10,95
Chai é um concentrado de chá preto, canela, flor de 
laranjeira, gengibre,  e cravo-da-índia
 *contém lactose mesmo com leite vegetal

Romano..................................................6,50
Espresso com raspas de limão siciiano ou tahit

Nutellinha..............................................12,90
Espresso com leite, Nutella no fundo e na borda

Pão de mel............................................12,90
Espresso, leite com especiarias, doce de leite 
na borda e meio pão de mel para molhar no café

Cookies..................................................12,90
Espresso, leite, ganache de chocolate amargo 
e cookies no fundo e na borda do copo

ESCOLHA O LEITE
Integral • Desnatado
Sem Lactose...2,95

ADICIONE AO CAFÉ.. .3,00
Caramelo  •  Avelã
Baunilha

CAFÉ DESCAFEINADO.. .3,00

CHANTILLY.. .3,00

LEITES VEGETAIS...4,95
Amêndoa    
Coco

Single Double

   hoje eu so quero um    cafe e meu   cachorro,pls!  

COOKIES - PÃO DE MEL - NUTELLINHA

CAPPUCCINO E ESPRESSO



CAFE GELADOS 

CHOCOLATE
Chocolate 50% e pedaços  de chocolate ao leite

Pequeno................................................................7,25
Grande...................................................................11,50             
Com marshmallow ......................................13,95
Com marshmallow e chantilly..............15,95

Café tradicional.........................................11,95 
Espresso duplo, leite gelado e gelo

Caramel latte............................................12,20 
Espresso duplo, caramelo syrup e leite

Mocca..........................................................12,20 
Espresso duplo, chocolate 50%, leite e gelo

Café com laranja e hortelã....................10,95
Coado na Hario v60, rodela de laranja, hortelã e gelo

Café baunilha cítrica................................11,25
Coado na Hario v60, baunilha syrup, limão siciliano

Chocolate gelado......................................11,95 
Chocolate 50%, leite e gelo

Chai latte....................................................12,20 
Chai é um concentrado de chá preto, canela, flor de 
laranjeira, gengibre e cravo-da-índia
 *contém lactose mesmo com leite vegetal

250ml 375ml

  BEBIDAS GELADAS

SUCO COMBINAÇÃO.............13,95
 Morango, limão siciliano e mel 
 Maracujá, gengibre, limão e mel
 Capim santo, abacaxi, limão e hortelã
 Laranja, abacaxi, cenoura e gengibre
 Maçã, couve, limão, laranja e gengibre
 Frutas vermelhas com laranja e hortelã

CHÁ GELADO...12,95

Chá de hibisco com blueberry    
Chá de gengibre, limão e mel

VITAMINAS......11,95
Morango com leite        
Abacate com leite
 Leite vegetal - amêndoa ou  coco...+4.95

SUCO - 1 FRUTA...........................10,95
 Laranja       Limão       Maracujá       Abacaxi

Suco de morango...12,95

Suco de açaí.................14,90

Limonada rosa.........,12,95
Limão siciliano e hibísco

MILKSHAKE
Café..............................................17,90.........22,90
Base de creme, calda de café e espresso

Nutella e Cookies................20.50........26.95
Base de creme com nutella e cookies

Brownie de Chocolate........18,95........24,95
Base de chocolate com farofa de brownie *contém nozes

Paçoca com doce de leite..19,50......25,50
Base de creme com paçoca e doce de leite

Adicione
Cenoura  - Gengibre - Maçã
Abacaxi Beterraba - Banana
Morango - Couve - Maracujá

Limão - Mamão - Hortelã

Gostou da sua experiência?  Dê estrelinhas no Google!

REFRIGERANTE
Coca-Cola | Coca-Cola Zero
Guaraná | Guaraná  Zero | Tônica.........6,50

Marque no Instagram:  @Freak . Café #freakcafe

ÁGUA 
Sem gás..........5,20              
Com gás..........5,50

CERVEJAS E 
VINHOS 
Pergunte a opção do dia

Choconhaque....................................................16,95
Chocolate quente com conhaque

Chocobaileys.....................................................16,95
Chocolate quente com Baileys

 CHÁ.........10,95

Gengibre, limão e mel - com pedaos de gengibre fresco  
Hortelã
Capim Santo



PANQUECA AMERICANA........27,95
Verdadeira panqueca americana, bem fofinha e gostosa

 Banana e mel
 Blueberry, limão siciliano e mel
 Ganache de chocolate, amêndoas e nibs de cacau
 Calda de frutas vermelhas e morangos frescos
 Recheada de Nutella + morangos frescos (+2,00)

IOGURTE NATURAL.................16,50
Artesanal, cremoso e sempre fresquinho!  
  Morango fresco, calda de morango e chia
  Banana, mel e granola da casa

SALADA DE FRUTA..................14,95
Frutas da estação e suco de laranja! 

AÇAÍ - Batido com 1 fruta  +  Granola
Frutas: Banana -Morango -Abacaxi - Manga

Grande.............19,50                 Pequeno...........17,50

CAFÉ DA MANHÃ Todos os dias , o dia todo!

OVOS MEXIDOS COM TORRADA
meio pão italiano e meio pão de centeio multigrão

Ovos mexidos clássico......................................14,95
Ovos mexidos com bacon crocante................16,95    
Ovos mexidos, cogumelo paris e gouda........18,95
Ovos mexidos presunto cru e rúcula.............19,95 

Cogumelo Paris...5,50     Tomate cereja......3,50                   
Presunto Cru........5,50     Queijo gouda.......3,90                 
Abacate..................5,50     Bacon crocante...5,50
Torradas................5,50     Multigrãos............3,50    

Deixe do seu jeito!

Adicione e seja feliz!
Fruta picada   -  Granola   -  Mel  -  Iogurte
 Nibs de cacau  - Lascas de coco  - Linhaça 

 -  Castanha do Pará  -  Chia  -
Valor extra por item

OVOS COM PRESUNTO CRU E RÚCULA

SALADA DE FRUTA COM GANOLA E IOGURTE

OVOS E COGUMELOS NO BAGLE

PANQUECA AMERICANA DE NUTELLA

BAGLE
BLTA.....................................................................24,95
Abacate, bacon crocate, tomate e alface americana

Ovos com cogumelos...................................27,95
Ovos mexidos,  mix de cogumelos, tomates picados e agrião

Queijo Mussarela.5,00    Cogumelo Paris...5,50                   
Queijo Gouda........5,50    Peito de peru........5,50                 
Queijo Branco.......5,00    Bacon....................5,50    Tomate...................3,50    Presunto...............5,00 
Cebola....................2,50    Manjericao.............1,50  Torradas................5,50    Multigrãos............3,50

OMELETE....................................................14,95
Monte do seu jeito - Acompanha saladinha verde



* Não pode ser mudado nenhum item dos combos - Todo adic ional  será cobrado extra

PÃO NA CHAPA
Baguete...........................7,95          
Baguete Integral..........8.20  
Ciabata.............................8,20
Brioche............................9,90
Centeio multigrão.........9,90
Croissant........................12,95
Bagle com gergelin.....10,95

FN

FN

FN

COMBOS FREAK - Especial de final de semana e fer iado

Geléia
Requeijão

Cream Cheese
Creme de ricota

Manteiga
Nutella

Valor extra por item

 
CROISSANT.......12,95
Quentinho, crocante e folhado!!
Escolha 1- Requeijão •  Geléia
Cream cheese •  Manteiga •

CANOA.....................16,25
Na ciabatta
  Queijo branco gratinado
  Requeijao gratinado 

EGGS BENEDICT
Dois ovos poché,  no pão de brioche com molho holandês 
Com Bacon......29,90       Com Crisp de Parma.....29,90

SHAKSHUKA..........................................29,90
Dois ovos feito no molho de tomate frescos com um toque
de cebola roxa bem fininha, pimentão amarelo e coentro 
(opcional) tudo feito no forno.e  fatia de pão italiano feito

KIT DE PAES............................................29,90
1 Croissant + 1 pão de centeio multigrão +1  pão italiano 
1 pão de brioche + 2 fatias de presunto, queijo mussarela 
quejio branco e peito de peru + geleia e requeijão

 

COMBO 3........................................29,95
  Piccolo Latte • espresso • machiatto
  Mini Ciabatta na chapa com requeijão
  Mini Panqueca  -  Sabores: Banana e mel   • 
 Frutas vermelhas e morango • Ganache e amêndoa

COMBO 4........................................36,95
  Suco laranja + piccolo • espresso • machiatto
  Mini Iogurte de banana, granola e mel
  Mini Tapioca  -  Sabores: Presunto e queijo  •  
    Peito de peru e queijo branco   •   Ovos mexidos

COMBO 2........................................37,95
  Suco laranja + piccolo • espresso • machiatto
  Tostada de abacate com Castanha do Pará
  Mini Iogurte de banana, granola e mel 
 

COMBO 1........................................36,95 
  Suco laranja + piccolo • espresso • machiatto
  Mini Salada de fruta com iogurte e granola 
  Mini Ovo mexido ou frito com torrada



RISOTO
1º ESCOLHA UM GRELHADO   

Medalhão de Mignon - 36,50
Salmão - 37,50

SALADAS
Salada com abacate e tiras de Frango
Mix de folhas verdes, beterraba, abacate, tomate 
cereja ,peito de frango em tiras e bacon crocante
Molho de limão, azeite e sal a parte...........33,95

Caprese
1/2 burrata, tomate picadinho, mix de folhas verdes
(rúcula, alface americana, grião)  Acompanha
Torrada multigrão e molho pesto.................32,95

COMIDA

SALADA DE ABACATE

1º ESCOLHA UM GRELHADO 
Filé de Frango - 29,50 
Medalhão de Mignon - 34,50
Salmão - 35,50

Para acompanhar
o seu pedido!

Salada Freak......7,95
Pão quentinho.5,60

PRATOS
Picadinho de Filé Mignon ...........................................................35,95
acompanha arroz branco, farofa de banana e Purê de abóbora

Quinoa ao molho oriental com Salmão....................................35,95
Quinoa, brócolis, shitake, tomate, ervilha torta, pimentão amarelo, 
cenoura e molho orienta

MASSAS
Raviolli verde de muss. de búfala e manjericão...........33,00
Massa de espinafre com molho ao sugo finalizado com parmesão.
Nhoque de batata com ragu de Carne.....................................33.00
Massa fresca coberta com ragu de carne no molho ao sugo e parmesão

Fettuccine com cogumelos...............................................................36,00 
molho a base de Shimeji, cogumelo paris e shitake, creme de leite fresco e cebolinha 

Lasanha de abobrinha, shitake e mussarela de búfala.35,50
molho ao sugo da casa e finalizado com parmesão

2º ESCOLHA O SABOR DO RISOTO

Risoto de gorgonzola com maçã verde
Risoto de Limão Siciliano

2º ESCOLHA O ACOMPANHAMENTO 
SALADA FREAK
Mix de folhas verdes, tomate cereja, nozes e 
mussarela de búfala e molho mostarda  



TOSTEX...............16,95

   Pão miga branco
   Pão de Brioche
   Pão miga integral

Escolha o sabor: 
Misto • Presunto e queijo mussarela

Light • Peito de Peru e queijo branco

Bacon + Cebola caramelizada + Queijo prato.........26,95
Bacon crocante, queijo prato, cebola caramelizada no pão de brioche

Shimeji e shitake.............................................................................................29,95
Cogumelos, rúcula, tomate cereja, cream cheese, queijo mussarela na ciabatta

Lascas de carne na cerveja preta.............................................31,95
Carne feita na casa, cebola caramelizada e queijo cheddar no pão australiano

Caprese.......................................................................................................................26,95
Mussarela de búfala, tomate e pesto de manjericão no pão de centeio 
multigão de fermentação natural 

TOSTADAS
Bom dia, flor do dia!...........................25,00
Homus de beterraba, fatias de abacate, tomate picado
castanha do pará e chia. No pão de centeio multigão

Abacate é amor S2...............................27,95
Abacate, bacon crocante, 2 ovos mexidos ou fritos 
e gergelin preto. No pão italiano  

Presunto Cru e pesto.........................27,95
Presunto cru, pasta de abacate, pesto de 
salsinha cítrico. No pão italiano  

Abobrinha Cogu...................................25,00
Lâminas de abobrinha, tomate assados e mix de 
cogumelos.  No pão de centeio multigão
 

SANDUÍCHES

LARICA

BROWNIE.................................................12,95
Bolo cremoso feito na casa  +sorvete............16,95
 
BROWNIE FREAK...........................19,95
Brownie, cookies, nutella, morango

CINNAMON ROLL.........................15,95
Pão de canela quentinho com glacê por cima

BOLO DE MAÇÃ E NOZES..15,95
Molhadinho e com pedaços de maçã+sorvete.19,95

BROWNIE FREAK

ABOBRINHA COGU

TAPIOCA
Artesanal, sem sódio e conservantes!
  Tradicional................18,95
   Multigrão........... .....21,95
   Chia, linhaça, semente de girassol, gergelin

CROISSANT.....18,95
  Folhado e crocante

Pizza light • Queijo Branco, tomate e orégano

Caprese • Mussarela de búfala, tomate e pesto

Ovos gouda • Ovos mexidos cremosos e gouda


