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PARA BEBER 

Café de máquina

ESPRESSO
(30ML) BEBIDA CONCENTRADA E EQUILIBRADA

5

DOPPIO
(60ML) ESPRESSO DUPLO

8

MACHIATTO
(60ml) espresso + crema do leite 

7

doppio machiatto
(120ml) espresso + crema do leite

8

Cappuccino
(150ml) espresso + leite cremoso

7

Latte
(200ml)Espresso +Leite Cremoso

7

Moccha
(150ml) Espresso + ganache + Leite Cremoso

8

Cafés Coados Caneca 
(150 ml)

Jarra
(300ml)

V60
Suave e Cítrico

7 10

Sifão
intenso e doce

8 12

aeropress
encorpado e saboroso

7 -

cold brew
Gelado e cafeinado

- 10

Café pra já
especial pronto pra levar

5 -

Variadas

água mineral 4

Água mineral com gás 4

água de coco 6

chá
cidreira, camomila, erva-doce, cura gripe (+ R$2,00) 

6

soda italiana 
maça-verde, tangerina, framboesa, limão

7

chocolate quente super cremoso 8

AFFOGATO
SORVETE DE CREME, ESPRESSO, CALDA E FAROFA DOCE

16

KIRO
BEBIDA REFRESCANTE DE GENGIBRE E MEL

14

Sucos

laranja, Melacia, abacaxi, Limão 7

Açaí 13

f a ç a  s e u  p e d i d o  n o  c a i x a



PARA COMER

CARNES

ACOMPANHAM ARROZ INTEGRAL, LEGUMES E SALADA

ESTROGONOFE DE FILÉ MIGNON 22

MEDALHÃO DE FILÉ MIGNON AO MOLHO DE mostarda 23

FRANGO

ACOMPANHAM ARROZ INTEGRAL, LEGUMES E SALADA

CUBOS DE FRANGO COM MOLHO DE açafrão 18

FILÉ DE FRANGO COM MOLHO DE TOMATE 18

PEIXE

ACOMPANHAM ARROZ INTEGRAL, LEGUMES E SALADA

SALMÃO COM MOLHO DE MOSTARDA 28

SAINT PETER COM MOLHO DE LEITE DE AMÊNDOAS E ESPINAFRE 25

MASSAS

ESPAGUETE AO SUGO 18

ESPAGUETE AO MOLHO BRANCO 22

ACOMPANHAMENTOS:

FRANGO GRELHADO: R$ 6 | SALMÃO GRELHADO: R$ 8

BACON GRELHADO: R$ 6 | MINI SALADA: R$ 6 | SHIMEJI R$ 8

SALADAS

SALADA THAi
MACARRÃO INTEGRAL AO ESTILO TAILANDÊS ACOMPANHADO COM TO-
MATE-CEREJA, CENOURA, CEBOLA ROXA, PEPINO, AMENDOIM TORRADO, ERVAS 
FRESCAS, AGRIÃO E TIRAS DE FRANGO GRELHADO AO MOLHO ORIENTAL. 

18

SALADA VARANDA VERDE
leve e deliciosa salada de tabule de quinoa real, lascas de salmão 
ou frango grelhado e mix de folhas frescas regadas ao vinagre de 
limão siciliano com iogurte grego. 

18
frango

25
salmão

Sanduíches

Mix de cogumelos
pão ciabatta, mix de cogumelos regado ao azeite

18

salmão defumado
pão ciabatta, ricota temperada, salmão defumado e broto de alfafa

22



tapas

mix de queijos
mix de pó de queijos temperados e ervas regados com azeite 
acompanhados de pão

15

tábua de frios
queijo canastra, QUEIJO FRESCO, gorgonzola, presunto de 
parma, azeitonas verdes, pepino e cenoura

25

MIX LIGHT
rúcula, cubos de queijo fresco e tomatinho cereja temperAdo 
com azeite e orÉgano

20

comidinhas de casa

pão na chapa
pão francês com manteiga ghee

4

pão na chapa integral
pão integral com manteiga ghee

5

canastra quente
pão francês com queijo canastra derretido

10

tostex
pão francês, muçarela e peito de peru

7,50

tostex light
pão integral, queijo branco e peito de peru

9,50

mortandish de sanduela
pão francês, mortadela, queijo canastra

12

omelete
ovos, muçarela, peito de peru e tomate confit. Acompanhado 
pão de castanhas e manteiga ghee

14

Omelete bacon
ovos, queijo canastra, bacon. acompanhado pão de castanhas 
e manteiga ghee

18

omelete light
ovos, queijo branco, peito de peru, tomate confit.  
acompanhado de pão de castanhas e manteiga ghee

16

ovos mexidos
ovos mexidos temperados. Acompanhados de pão de castanhas e 
manteiga ghuee

12

tapioca salgada I
tapioca, muçarela, peito de peru e tomate confit

12

tapioca salgada 2
tapioca, ovo mexido e queijo canastra

12

tapioca doce I
tapioca, banana e ganache

10

tapioca doce 2
tapioca, queijo branco e geleia

12

pb toast
pão integral de castanhas, pasta de amendoim, banana e mel

10

salada de frutas 
melão, mamão, manga, kiwi e suco de laranja

10
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comidas especiais
Produzidas sem glúten e sem lactose

toast c/ ricota e azeitona verde
pão de castanha com ricota de amêndoas e azeitonas verdes

16

toast low carb com ovo
pão de amêndoas e grão-de-bico e ovos no forno

15

tostex low carb
Pão de amêndoas e grão-de-bico, requeijão de castanhas, 
ricota de amêndoas, peito de peru e tomatinho

15

bolo simples
banana, maçã com especiarias, chocolate belga
Adicione calda de cacau por R$ 3,00

6

brownie de cacau 8

da vitrine

panini canastra
pão de queijo e queijo canastra

7

panini pizza
pão de queijo, muçarela, peito de peru e tomate confit

7

torta de frango 10

torTa de palmito 10

pão de queijo 3

dadinho de tapioca
porção com 3 unidade

5

para adoçar

Cookie recheado
baunilha ou três chocolates

9

Bolo de pistache 15

bolo de fubá com goibada 5

bolo de cenoura com cobertura de chocolate 6

iogurte no pote
Iogurte natural acompanhado de mel ou geleia de frutas 
vermelhas e granola caseira

10

açaí na tigela
polpa de açaí batida acompanhada de granola caseira 
(opcional de banana picada + R$ 3,00)

13



Para brindar
Espumante 69

RosÉ 85

TINTO 
 

55

CERVEJA TRIESTE 7

para levar

café em grãos
moído na hora

30

mel ôrganico 20

CAFÉ EM GRÃOS DAY OFF
PACOTE 25OG

30

CAFÉ EM GRÃOS KAWA
PACOTE 500G

45

GRANOLA CASEIRA
pacote 200g

20

utensílios para café em casa

kit hario v60 180

prensa francesa 220

filtro v60 50

moinho manual hario 280

suporte v60 50

vestuário day off

camiseta baalbek 80

boné baalbek 60

jersey ciclismo 150

f a ç a  s e u  p e d i d o  n o  c a i x a



/dayoffcaferp@dayoffcafe


