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 1. Mix de Folhas 

Alface americana, frisee, roxa, crespa, rúcula 

2. Ceasar Salad (Palmito Opcional ) 

Alface americana, queijo parmesão ralado, 

croutons, palmito e molho ceasar 

3. Salada Portuguesa 

Bacalhau, batata, brócolis, pimentões, azeitona, 

ovo azeite e pimenta do reino 

4. Calabria  

Batatinha calabresa com ervas e páprica  

5. Legumes a Provençal 

Abobrinha, cenoura, tomate, berinjela, cebola, 

alho e ervas frescas 

6. Salada Peruana 

Blanquet de Peru, vagem, cenoura, cebola, 

brócolis e palmito 

 

 

7. Salada Cítrica 

Alface roxa e crespa, cenoura ralada, 

tomate picado, lasca de queijo coalho ao 

molho de maracujá 

8. Tricolor 

Massa fusilli, tomate cereja, pimentões 

ervilha, alho frito e azeite virgem    

9. Palha 51 

Frango, batata palha, cenoura, alho poró, 

aipo, passas brancas na maionese, iogurte 

e curry 

10. Couscous marroquinos com ervas 

11. Paella Vegetariana 

Arroz integral com açafrão, ervilha seca, 

vagem, pimentões, champignon, azeitonas 

e couve.flor 

Grãos 
1. Mix de Grãos    7,90 

2. Arroz integral   7,60 

3. Arroz branco   7,400 

5. Feijão Carioquinha  6,50 

3. Arroz Integral  com  feijão  

Carioquinha    11,90  

 

 

 

 

 

 

 

Pratos Quentes 
 1. Escalope de Mignon  ao Funghi  14,90 

  (Molho opcional) 

2. Salmão assado com  

  alcaparras  16,90 

3.Peito de frango grelhado ao  

   Molho champignon 9,90 (Molho  Opcional) 

4. Escondidinho de carne seca  14,90 

5. Moqueca de Peixe    15,90 

       Vegetariano 
1.Carne de soja ao molho madeira 

com champignon     9,90 

 

2. Couve  refogada   6,90 

Quiches e Cia 

Sobremesas 

1. Quiche de frango  9,90 

2. Quiche de espinafre, ricota e 

castanha do Pará 9,90 

3. Panqueca de carne ao molho de 

tomate  11,90  

4.Rosbife Temperado 8,90 

5.Empadão de Camarão com 

requeijão  9,90 

6.Torta Mineirinho 8,90 

 

 

 
 

 
 

Sopa do dia 

Creme de ervilha   11,90 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Armazém  

Trivial  

 1. Peito de frango grelhado, arroz integral  feijão carioquinha e salada verde ou caesar   26,90 

 2. Filé Mignon, arroz integral, feijão carioquinha e salada verde ou caesar                          29,90 

Sugestão  

do Chef 

Sugestão  

Light 

1. Feijoada light  feita com carnes magras com arroz branco, couve e laranja                  26,90 

2. Feijoada light feita com carnes magras com arroz integral, couve e laranja                  27,90 

3. Salmão Assado com molho de alcaparras, quiche de espinafre e arroz integral           31,90 

4. Escondidinho de carne seca com mix de folhas                                                                28,90 

 1. Peito de frango grelhado, salada caesar  e mix de grãos                                                    22,90 

 2. Carne de Soja ao molho madeira  com legumes a provençal  e  arroz integral                 25,90 

 3. Quiche do dia acompanhado de sopa do dia (creme de ervilha)                                        20,90 

 4. Empadão de camarão com requeijão acompanhado de mix de folhas ou Ceaser Salad 20,90 

 5. Rosbife temperado com Salada Uno a escolha   21,90 
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Saladas | Porções  

Uno   13,90 

Duo   17,90 

Trio 

            Entregamos das 8:30 as 18 horas, inclusive nossos sanduíches e itens do  

            nosso Café do Armazém, pelo telefone 2510-3471 ou direto pelo nosso site. 

Cardápio de  6ª feira     no site:    www.restaurantearmazem51.com.br 

É permitido trocar uma das 

escolhas da Duo ou Trio por arroz 

integral ou branco do dia   

 20,90 

 1. Salada de Frutas 6,40 

2.Mousse de chocolate ou maracujá 5,90 

3. Torta Integral de Banana 6,00 

4.Torta Int. de  banana com chocolate 

Com castanha do Pará e chocolate 7,00 

5. Brigadeiro ( feito com cacau) 2,50 

6. Mousse assada de chocolate 3,90 

7.Tartelette de nozes 3,90 

8. Tiramissú  7,00 

9-Gelatina Diet  3,90 


