seja bem-vindo
aqui no Coffee Lab temos água no filtro, que
fica logo na entrada. sirva-se à vontade.
os pedidos são feitos na cozinha para nossos
baristas que vestem macacões. Avise onde está
sentado, relaxe e aguarde seu pedido chegar.
nossos microlotes podem ser preparados em duas
diluições:
nossa receita: segue padrões técnicos que
dissolvem mais sólidos e aromas do café na
bebida;
concentrado: como estamos acostumados por
aqui, mas há menos extração de aromas e
sabores presentes no grão.

*10% de taxa de serviço opcional.

NOSSOS MICROLOTES coados na V60

tipo: elegantes
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nossa receita ou
concentrado?
quente ou frio?

ELZIO SARTORI
Sitio Raio de Luz (Vargem Alta, ES)
variedade: Catuaí Vermelho - Honey

JOSELINO MENEGUETE
Sítio Rancho Dantas (Brejetuba, ES)
variedade: 785 Catucaí - Lavado

VALDEIR TOMAZINI
Fazenda Bateia (Castelo, ES)
variedade: Catuaí Vermelho - Honey

JOSÉ LOUIR VALANI
Sítio Louir (Muniz Freire, ES)
variedade: 2 SL – Honey

ILSON VELTEN
Sítio Sabiá (Marechal Floriano, ES)
variedade: Catuaís vermelho e amarelo - Natural

TOMIO FUKUDA
Fazenda Baú (Lagoa Formosa, MG)
variedade: Maragogipe - Natural

tipo: aconchegantes
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RODRIGO MAZZOCO
Sítio Mazzoco (Vargem Alta, ES)
variedade: Catuaí Vermelho - Honey

GENILDO BENICÁ
Sítio Córrego da Prata (Castelo, ES)
variedade: Catuaí 81 - Honey

JOÃO HAMILTON
Sítio Canaã (Caconde, SP)
variedade: Obatã - Honey

JOSÉ CARLOS VELTEN
Sitio N. S. das Graças (Marechal Floriano, ES)
variedade: Catuaís vermelho e amarelo - Honey

TUCA DIAS
Fazenda Santa Alina (São Sebastião da Grama, SP)
variedade: Bourbon amarelo - Lavado
LUCAS VENTURIM
Sitio São Lucas (São Domingos do Norte, ES)
variedade: Vitória - Lavado

tipo: honestos
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TOMIO FUKUDA
Fazenda Baú (Lagoa Formosa, MG)
variedade: Bourbon laranja - Natural

CAFÉ DA RAIMUNDA
nossa faxineira Raimunda prepara todos os dias
seu café no Coffee Lab. Gostamos tanto do blend
dela que resolvemos dividi-lo com vocês. Como
Rai sempre muda sua mistura, cada lote tem
composição única.

BEBIDAS QUENTES
espresso – equilibrado, com 30ml. 6,5
espresso macchiato – espresso ‘manchado' com um
pouco de leite bem cremoso. 9
espresso panna – o nosso chantilly especial:
espuma de creme de leite, baunilha orgânica e um
toque de café. 11
espresso doppio – 2 X espresso. 12
cappuccino – italianíssimo, tradicional! 10
pingadão – nosso jeito de preparar o clássico
latte. 13
chocolate da vovó – receita secreta da família
Raposeiras. 15
leite da vovó – leite cremoso de baunilha natural
com especiarias. 15

BEBIDAS REFRESCANTES
shakeratto – nossa versão leva água gasosa e
tem notas de limão. 15
frappé de cappuccino – bebida cremosa à base de
gelo, com a combinação perfeita de café e
ameixa seca, rica em pectina (emulsificante
natural). 16
chocolate da vovó calorenta – nossa versão
gelada do chocolate da vovó com um toque de
café. 15
leite da vovó calorenta – nossa versão gelada
do leite da vovó com um toque de café. 15

COMIDINHAS PARA PEQUENAS FOMES
tostex de pão orgânico com queijo minas padrão
Atalaia. 17
nosso pão orgânico na chapa com manteiga Atalaia
ou geleia ou mel. 11
picadinho de carne cozida no café em pão orgânico
tostado com queijo. 21

DOCINHOS PARA SEU PRAZER, PARA LARICAS E
QUEBRAS DE DIETAS
sorvete soft de café. 11
affogato, você escolhe com o que afogar nosso
inesquecível sorvete de café: leite da vovó ou
chocolate da vovó. 13
bolo de milho de fazenda, sabe? Ele não tem
farinha de trigo ou derivados do leite. 10
bolo de limão. 10
bolo de banana 10
brigadeiro de café.
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H2O!
você sabia que a bebida café é composta de cerca
de 95% a 98% de água? Portanto, escolha bem a
água ao preparar o seu.

prata - com ou sem gás.
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água filtrada: sirva-se à vontade!

o Coffee Lab não usa
garrafas de plástico
e
recicla
as
de
vidro.

sucos em garrafinhas de 300ml.
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tangerina
uva
maçã

o não usamos canudos.
Eles são feitos com
petróleo e embalados
com o petróleo ou com
árvores.

