Press impressão,

expressão, ótimos
pressentimentos.

O Press com cores impressionistas,

Press sem pressa de chegar lá,
como uma

impregnado do que é bom e belo

xícara de café quente num dia morno.

ESP RESS O S
Nossos espressos são
preparados com um blend de
grãos do tipo arábica das
variedades: Catuai Vermelho,
Catuai Amarelo, Mundo Novo e
Icatú, todos de origem da
Fazenda Pessegueiro, localizada
na região de Mogiana, no
interior de São Paulo. Os grãos
são colhidos manualmente
quando estão maduros e são
secos de maneira tradicional, ao
sol, conferindo ao nosso
espresso doçura inigualável.

e brinda e embala sensações.

Espresso - o saboroso espresso do press extraído com 50 ml
Espresso Ristretto - como os italianos tomam. São 30 ml com os melhores óleos do café
Espresso Descafeinado Naturalmente - nosso tradicional espresso com 50 ml, sem cafeína
Espresso Carioca - o tradicional espresso com 50 ml, porém mais suave
Espresso Romano - espresso com raspas de limão. Vale experimentar o sabor!
Espresso com Panna - espresso com uma porção de chantilly
Espresso Doppio - o espresso duplo
Espresso Doppio Descafeinado - o espresso duplo descafeinado naturalmente
Espresso Macchiato ou Cortado - espresso coberto com a crema do leite vaporizada
Espresso Doppio Macchiato ou Cortado - nosso espresso duplo coberto com a crema do
leite vaporizada

D ESC A F E IN A D O
Um café de alta qualidade do qual
se extrai a cafeína por um
processo à base de água e
ausente de produtos químicos
(Mountain Water Decaf). Tem
como principais diferenciais a
ausência de amargor e o corpo.
Proveniente de Mantiqueira de
Minas, Carmo de Minas.

CA P P U C CIN O S E L ATTE S

BEBIDAS QUENTES C/ CAFÉ

BEBIDAS GELADAS C/ CAFÉ

In Love

Caipirinha de Café

em uma metade do copo, press, na
outra metade, leite condensado.
É só mexer e delirar

a criativa combinação da caipira
brasileira, com a segunda bebida mais
consumida no mundo: o café!

Black Love

Press Gelado

a incrível combinação do espresso
ristretto e o nosso exclusivo
e delicioso chocolate quente
na xícara de espresso

espresso batido com adoçante, cheio
de espuma e gelado!
Uma delícia!

Black Love Doppio
espresso e o delicioso chocolate na
xícara maior, coberto com raspas
de chocolate meio amargo

espresso batido com sorvete de creme
e coberto com raspas de limão e
creme chantilly. Super-refrescante
e diferente!

Café com Pimenta

Freddo Tradicionalle

receita vencedora no 1ººº Concurso de
Baristas do Press.Pimenta da
Jamaica, massala, amaretto
e leite condensado.
Criação: Lorena Caleffi

Para os nossos Cappuccinos e Lattes, usamos leite fresco integral, proveniente
da granja Santa Clara. Se preferir, peça nas versões: desnatado ou sem lactose.

Caffè Latte

Caffè Lacrima

espresso com leite mais uma cobertura
de leite cremoso na xícara maior

a saborosa crema do leite com um
espresso ristretto ao fundo, em perfeita
harmonia

Caffè Latte Descafeinado

Pressppuccino

nosso saboroso latte sem cafeína

Caffè Latte Piccolo
espresso com leite mais uma cobertura
de leite cremoso na xícara do espresso

o verdadeiro cappuccino italiano
feito por baristas campeões

Pressppuccinino ou Nino
o clássico cappuccino, só que pequeno

espresso, Cointreau e leite condensado,
coberto com uma gostosa camada
de creme chantilly

Indochina

Dolce Latte Macchiato

uma bebida deliciosa!
Gelo de café, café gelado,
leite condensado e leite
de coco em copo alto

Press Fresh
ristretto, suco de limão, hortelã
e gengibre, para adoçar, calda de
açúcar mascavo. Hummm

a combinação perfeita do
café e leite, com doce de leite
cremoso e toques de canela

Mocaccino
espresso, chocolate italiano, leite
vaporizado, coberto com raspas de
chocolate meio amargo

Cowboy

Chantilly em porção

Caffè Latte Piccolo Descafeinado

Cappuccino Ice
o cappuccino do press, gelado, numa
deliciosa receita exclusiva

o verdadeiro café irlandês: whisky,
café, calda de açúcar mascavo
e nata fresca batida na hora.
Simplesmente maravilhoso!

Cappuccino da casa com mel campeiro,
ristretto em dobro, gengibre e leite
vaporizado.
Prove esta delícia!

sorvete de vanilla, batido com um
press e coberto com creme chantilly.
Pra beber no canudo

Dream

Irish Coffee

Pressppuccino Speciale

Freddo al Limone

espresso duplo com whisky! Se preferir,
peça adoçado com calda de açúcar
mascavo. Para aquecer

nosso saboroso latte na xícara
pequena, sem cafeína

DELÍ C I A S DO C E S E XC LU SI V A S

Press na entrada, no prato
principal, na sobremesa,

Os doces do Press são produzidos em nossa confeitaria
sob o comando da Chef Pâtissier Mirella Aranha.

nas surpresas.

Carolina de Doce de Leite, Creme ou Chocolate - pequena “bombinha”
de massa choux recheada com doce de leite, creme pâtissier ou chocolate

C HÁ S

Cheesecake de Framboesa - o tradicional cheesecake com um toque especial do Press.

Chás Importados

Massa crocante, recheio que desmancha na boca, coberto com deliciosa framboesa

Chás Nacionais

Éclair de Creme ou Chocolate - deliciosa “bomba” recheada
com chocolate ou com o verdadeiro creme pâtissier feito com favas de baunilha

Chai Latte

Mil Folhas de Creme ou Doce de Leite - com a nossa inigualável massa
folhada, recheada com doce de leite e o legítimo creme pâtissier

preparados por nossos baristas: chá
preto, leite vaporizado, cravo, canela,
gengibre e calda de açúcar mascavo.
Maravilhoso!

Ópera Press - doce tipicamente europeu com biscuit de amêndoas,
creme de café e ganache de chocolate

Chás Gelados

Palha Italiana - uma delícia preparada com leite condensado, nozes e puro chocolate

nas versões de hortelã ou frutas cítricas,
elaborados na hora por nossos baristas,
peça adoçado. Refrescante!

Palmier - aquela deliciosa orelha feita com massa folhada, bem fininha e crocante sem igual!
Petit Gâteau - o petit gâteau do Press é famoso! Sempre acompanhado com sorvete de vanilla

C HO C O L A T E S S UÍ ÇOS

Petit Gâteau Diet - feito especialmente para quem faz restrição de açúcar.
Servido com sorvete de creme light, sem açúcar e calda de chocolate diet

Chocolate

chocolate quentinho e cremoso
como os do inverno europeu

Petit Ganache - uma pequena tartelete recheada de ganache
de chocolate e lasca de amêndoa

Chocolate Piccolo

Torta Holandesa - uma torta individual de creme holandês,

na xícara pequena do espresso

biscoito crocante de chocolate e mel, coberto com chocolate

Due Latte - torta de biscuit jocond de amêndoas, recheadas
P O RÇÕ E S

com ganaches de chocolate branco e chocolate meio amargo

Chantilly

Torta de Chocolate Meio Amargo - exclusiva e saborosa combinação de camadas de mousse de

panna em porção

chocolate meio amargo, intercaladas com creme de leite condensado. Vale a pena experimentar!

Petit Four

Torta Truffe - fina camada de brownie, coberta com trufa de chocolate meio amargo
e ao leite e chantilly de chocolate com crocantes de amêndoas caramelizadas

deliciosos amanteigados com nozes
servidos com nossos cafés, em porção
para você!

Tortinha de Maçã - a tradicional apple pie, igual a da Vovó Donalda
Trouxinha de Maçã - um doce europeu muito sofisticado de maçã

Jarra de Leite

e creme marzipan, acompanhado de creme chantilly

Croissant de Goiaba - o clássico croissant assado com goiabada
SANDUÍ C HES
Nossas baguetes são um sucesso. Recheios exclusivos e pão sempre novinho.
Uma refeição deliciosa!

Bruschettas - seis bruschettas preparadas

Munique - baguete quentinha. Dentro, uma crocante salsicha

com fatias tostadas da nossa baguete, cobertas com
mozzarella de búfala com manjericão e pedacinhos de
tomate com alecrim e oliva

Endler, queijo duplo derretido e manteiga. Maravilhosa!

Sanduíche Caliente - o verdadeiro sanduíche

Caprese - bem mediterrânea, baguete fresquinha

uruguaio tostado. Muita mozzarella e presunto
no pão de miga crocante

recheada com rodelas de tomate, mozzarella de búfala,
manjericão, oliva, sal e pimenta

Sanduíche Caliente de Pão Integral e Peito de Peru

Tuna - pão miga integral, creme de queijo branco, atum,
alface americana, tomate, pimenta preta do
moinho e muito azeite de oliva

Caprichada - a nossa baguete fresquinha com queijo duplo
derretido, tomates secos, rúcula verdinha, oliva e sal

peito de peru no pão de miga integral

Sanduichinhos pra comer sem culpa. Ideais pra pedir com um Press.

Croissant Recheado - produzidos na nossa confeitaria, recheados com
presunto e queijo,quentinhos ou fresquinhos, iguais aos de Punta

Dijon - baguete fresquinha, com frango defumado,
queijo padano, alface americana, tomate, molho de
maionese Dijon, azeite de oliva, sal e pimenta preta

Petit - pãozinho francês quentinho com presunto e queijo derretido

Francesco - baguete francesa quentinha,

com queijo e copa serrana. Pra se sentir na Itália

super-recheada com queijo duplo, presunto cozido,
manteiga, tomate, rúcula e oliva

Coimbra - baguete crocante e quentinha, salpicão de frango
defumado e uva passa. mini folhas, queijo e manteiga

Magrinha - para poupar calorias sem poupar sabor.
Baguete recheada com queijo duplo, peito de peru light,
tomate e alface fresca

Press apreço ao que é nosso e ao que vem
da terra, em todos os tons que é possível pintar

sanduíche uruguaio tostado, muita mozzarella e

Piccolo - minipão italiano assado aqui mesmo,

Lisboa - baguete crocante e quentinha, ovo cozido em fatias,
tomate, presunto, queijo, lascas de azeitona preta e manteiga

uma receita de ser feliz.

S ALA D A S

Caprese - tomate suculento, mozzarella de búfala e manjericão, temperados
com pimenta preta e oliva extra virgem. Acompanha mix de minifolhas
Milão - alface americana, rúcula, presunto de parma crocante,
queijo suave ralado grosso, toques de framboesa, croutons, sal e oliva
Milão de Atum - nossa consagrada salada de Milão - alface americana, tiras de queijo
prato, rúcula, croutons, geleia de framboesa, atum em azeite de oliva e pimenta preta

Padanno - rúcula, alface mimosa, mozzarella de búfala e grana
padano ralado grosso, nozes, damascos, croutons, pimenta negra, sal e oliva

Dijon - frango defumado desfiado, folhas verdes, croutons, lascas
de grana padano, maionese Dijon e mel aromatizado, com suco de limão e oliva
Baby Rúculas - salada de rúculas jovens, com queijo grana padano, nozes, mozzarella
de búfala, regada com aceto glazé, oliva, sal e pimenta preta

EXPERIMENTE OS CAFÉS NAS NOSSAS CAFETERIAS:
EDIÇÃO ESPECIAL, EXÓTICO E MICRO LOTE PREMIADO.
Os melhores grãos nacionais, com aroma e sabor marcantes para uma
experiência única. E o melhor, você pode levar esta sensação para casa.

P I ZZ A S C R O C A N T E S

Napole - deliciosa massa fininha e crocante, coberta com molho de tomate,
presunto em tirinhas, mozzarella e orégano

Marguerita - come in Italia, deliciosa massa fininha e crocante,
coberta com fatias de tomate, mozzarella e manjericão

Capri - deliciosa massa fininha e crocante, coberta com
molho de tomate italiano, mozzarella e manjericão

Parma - deliciosa massa fininha e crocante coberta com
molho de tomate italiano, mozzarella, presunto de parma
crocante e rúculas verdinhas

Douro - a nossa exclusiva massa fininha e crocante coberta com

Q UI C HE S E S A L G A DOS

OS SORVETES DO P RESS

Pão de queijo

Sundess, o sundae do Press, em taça

saborosos e assadinhos aqui mesmo

Quiche de deliciosos queijos
Quiche de queijos com tomates secos

molho de tomate suave, ovo cozido em fatias, presunto, queijo,
oliva e baguete crocante e quentinha

pra refrescar e saborear duas bolas de sorvete de creme e chocolate,
cobertas com calda de chocolate artesanal, castanhas açucaradas e chantilly

Taça de Sorvete Diet
sorvete light de creme, sem açúcar, coberto com calda
diet artesanal. Para comer sem culpa

R EFRI S E R E F R E S COS

Press Shake

Press Gelado - espresso batido, cheio de espuma e gelado!
Chás gelados - nas versões de hortelã ou frutas cítricas.

como o shake americano. Sorvete de creme batido com calda
de chocolate, servido em taça para beber de canudo!

Elaborados na hora por nossos baristas, peça adoçado. Refrescante!

Suco natural de laranja
Limonada suíça
Pepsi, Pepsi Light, Guaraná Antarctica, Guaraná
Antarctica Zero e Teem
Lipton Ice Tea de Pêssego
Tônica e Tônica Light
Água mineral sem gás
Água mineral com gás
H2OH!

BEBI DAS

Cerveja Stella Artois Long Neck
Cerveja Bohemia Long Neck
Budweiser Long Neck
Espumante 750 ml
Espumante 187 ml
Vinho tinto ou branco 375ml
Vinho tinto ou branco 750ml

LI C O R E S E DE ST I LA DO S

Amaretto
Cointreau
Baileys
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Conhaque Hennessy

