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SALGADAS 
 

Alho e óleo Mussarela, alho frito e azeitonas. 

Bacon Mussarela, bacon, tomate e azeitonas. 

Baiana Calabresa, pimenta calabresa e azeitonas. 

Bauru Mussarela, presunto, tomate e azeitonas. 

Caipira Frango, milho, mussarela e azeitonas. 

Calabresa Calabresa, cebola e azeitonas. 

Champignon Champignon, mussarela e azeitonas. 

Cheddar Mussarela, cheddar e azeitonas. 

Cinco Queijos Mussarela, cheddar, provolone, requeijão, parmesão e azeitonas. 

Do Cliente 4 ingredientes a serem escolhidos dos sabores tradicionais a gosto do cliente. 

Dois Queijos Mussarela, requeijão e azeitonas. 

Francesa Champignon, bacon, requeijão e azeitonas. 

Frango com requeijão Frango, requeijão e azeitonas. 

Los Hermanos Mussarela, calabresa, milho, ervilha, ovos, tomate e azeitonas. 

Marguerita Mussarela, tomate, manjericão, parmesão e azeitonas. 

Milho Mussarela, milho e azeitonas. 

Miscelânea Mussarela, requeijão, bacon, ovo, tomate e azeitonas. 

Moda do Chefe Calabresa, requeijão e azeitonas. 

Moda do Chefe II Mussarela, calabresa, cheddar, parmesão e azeitonas. 
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Mortadela Mussarela, mortadela defumada e azeitonas. 

Mussarela Tradicional Mussarela, tomate e azeitonas. 

Mussarela Mussarela e azeitonas. 

Napolitana Mussarela, tomate, parmesão e azeitonas. 

Peito de Peru Peito de peru, mussarela e azeitonas. 

Peito de Peru II Peito de peru, requeijão e azeitonas. 

Portuguesa Presunto, ovos, ervilha, cebola, mussarela e azeitonas. 

Portuguesa II Presunto, ovos, ervilha, cebola, requeijão e azeitonas. 

Quatro Queijos Mussarela, provolone, requeijão, parmesão e azeitonas. 

Requeijão Requeijão e azeitonas. 

Siciliana Mussarela, palmito, champignon, bacon e azeitonas. 

Três Queijos Mussarela, parmesão, requeijão e azeitonas. 

 

 

 

ESPECIAIS 

 

Atum Atum, cebola e azeitonas. 

Berinjela Mussarela, berinjela, bacon, cebola e azeitonas. 

Brócolis Mussarela, brócolis, bacon e azeitonas. 

Camarão Mussarela com camarão temperado. 

Camarão II Requeijão com camarão temperado. 

Canadense Peito de peru, brócolis, palmito, mussarela, bacon e azeitonas. 

Carne Seca Carne seca, mussarela e azeitonas. 

Carne Seca II Carne seca, requeijão e azeitonas. 



s 

www.loshermanosbuffet.com 

Rua Flórida Paulista, 31 
Vila Medeiros 

São Paulo - SP 

Tel.:  (11) 94721-4453 

(11) 98689-0401 

 

 

Carne Seca III Carne seca, cream cheese, cebola roxa, pimenta biquinho e azeitonas. 

Da Mama Mussarela, milho, brócolis, palmito e azeitonas. 

Escarola Mussarela, escarola, bacon, cebola, tomate e azeitonas. 

Frango Cheese Frango, cream cheese e azeitonas. 

Maravilha Atum, palmito, ervilha, mussarela e azeitonas. 

Palmito Mussarela, palmito e azeitonas. 

Paraguaia Presunto, tomate, ovos, ervilha, calabresa, mussarela, cebola e azeitonas. 

Peperone Peperone, mussarela e azeitonas. 

Peperone II Peperone, cebola e azeitonas. 

Peperone III Peperone, requeijão e azeitonas. 

Tomate Seco Mussarela, tomate seco e azeitonas. 

Veneza Frango, champignon, requeijão, tomate, mussarela e azeitonas. 

 

 

 

DOCES 
 

Abacaxi Abacaxi, leite condensado e canela. 

Banana Banana em rodelas, açúcar, leite condensado e canela. 

Beijinho Doce de leite e coco ralado. 

Brigadeiro Creme de chocolate e chocolate granulado. 

Chocobana Creme de chocolate e fatias de banana. 

Churros Doce de leite, açúcar e canela. 

Confeti Creme de chocolate e confeti. 

Kit Kat Creme de chocolate e kit kat picado. 

Ovomaltine Creme de chocolate e Ovomaltine. 

Paçoca Doce de leite e paçoca esfarelada. 
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Prestígio Creme de chocolate e coco ralado. 

Romeu e Julieta Mussarela e goiabada. 

Sensação Creme de chocolate e fatias de morango. 

Sonho de Valsa Creme de chocolate e bombom sonho de valsa. 

Sorvete Creme de chocolate e sorvete de creme. 

Tentação Creme de chocolate, sorvete e morango. 

Ula-ula Abacaxi, leite condensado e sorvete. 

 


