executivos

menu

salada + prato + sobremesa/café
penne ao sugo/alho e óleo 35.90
acompanha frango croc
1/2 galeto desossado
acompanha arroz e feijão
carioca
mignon em tiras
com vagem, acompanha
arroz integral

35.90

35.90

disponíveis somente de terça à sexta exceto feriados
das 11:00 até as 15:00

saladas

salada mista
27.90
alface, cenoura, pepino, rúcula e tomate
santa salada
alface, vinagrete , molho de
mostarda e mel, nachos e
frango croc ou grelhado

santa caesar
30.90
alface, molho caesar artesanal, queijo parmesão e frango
grelhado

massas

exclusivamente individuais

porções

30.90

não acumulativo com outras promoções

lasanha frita
mussarela ou ricota

39.00

nhoque individual
ao sugo ou alho e óleo

18.00

nhoque grande
ao sugo ou alho e óleo

35.00

asinhas de frango

38.00

batata frita
com maionese da chef

18.00

batata rústica
com maionese da chef

19.00

porção de linguiça

32.00

coração
com farofa e vinagrete

39.00

massa com croc
30.00
spaghetti ou penne, no molho
ao sugo, bolonhesa ou alho e
óleo

croquete de mandioca
6 unidades

19.00

talharim ao pesto
acompanha camarões

frango a passarinho

37.00

fish & chips
iscas de St. Peter e fritas

38.00

porção de torresmo

12.00

santo pastel
22.00
frango ou queijo - 4 unidades
cuatro
batata rústica, frango croc,
galeto desossado, pastel
de frango e acompanha
nosso molho de queijos

56.00

45.00

feijoada

acompanha arroz, farofa,
torresmo, caldo de feijão,
couve e laranja
individual

29.00

compartilhada

52.00

disponível quartas e sábados

menu

santo frango

além do frango

todos os pratos levam três acompanhamentos de
sua escolha

galeto

todos os pratos levam três acompanhamentos de
sua escolha

individual
compartilhado

individual
compartilhado

bife ancho

galeto desossado

34.00 59.00

brochete de mignon 49.00 79.00

coração

29.00 56.00

costela suína

34.00 62.00

frango grelhado

28.00

mignon grelhado

42.00

frango à milanesa

29.00

mignon à milanesa

44.00

-

39.90

-

32.00 58.00

-

frango à parmegiana 37.00 74.00

mignon à parmegiana 49.00 98.00

frango croc

29.00 54.00

frango à laranja

36.00 69.00

panqueca de ricota 29.00
ricota com espinafre

frango à passarinho 34.00 64.00
linguiça
de frango ou mista

29.00 52.00

moela

28.00

omelete

29.00

frango, mussarela,
legumes ou vinagrete
panqueca de frango 28.00
strogonoff de frango 29.00

arroz branco
arroz de brócolis

-

salmão grelhado

49.00

santo bacon

36.00 69.00

brochete de carne na cebola, recheado de cream
cheese e envolto no bacon

santo vegano
brochete de legumes
saint peter

29.00

saint peter à belle
munière

34.00

nos peixes, adicione molho de maracujá ou de
alcaparras por R$ 6,00.

acompanhamentos
creme de milho
farofa

arroz integral

feijão carioca

arroz à grega

feijão preto

batata doce no vapor
batata frita
batata rústica

34.00

-

legumes no vapor
maionese de legumes
mandioca frita

ovo frito
polenta frita
purê de batata
salada mista
vinagrete

extras:
individual 8.00
grande 18.00

menu

escondidinhos

brócolis

23.90

carne seca

28.90

frango

21.90
levam um acompanhamento
exclusivamente individuais

burgers

burger de frango empanado, queijo, maionese santo
frango
acompanha batata rústica

drinks

espumante
garrafa

69.90

caipirinha - vodka

26.00

caipirinha - cachaça

22.00

cerveja long neck
cerveja 600ml
chopp artesanal
gin tônica

9.90
14.90
9.50
32.90

consulte os sabores

36.00

burger de carne wagyu, queijo, maionese santo frango
42.00
acompanha batata rústica

soft drinks

sakerinha

28.00

sobremesas

9.00

abacaxi

com raspas de limão

bolo de chocolate

14.00

com calda quente

água sem gás

5.50

água com gás

5.50

café espresso

5.90

chá artesanal

9.90

pêssego ou framboesa

cheesecake
frutas vermelhas

18.00

creme de papaya

14.50

merengue

17.00

creme açucarado, morango
e suspiro

refrigerante

5.90

mousse de nutella

18.00

soda artesanal

9.90

pudim

12.50

tangerina, cranberry
ou maçã-verde

suco natural

9.90

abacaxi, abacaxi com
hortelã, limão, melância
ou maracujá

pink lemonade

9.90

sprite fresh

7.00

suco caiçara
tangerina, limão, hortelã e xarope de açúcar
artesanal

a melhor

rabanada

11.90

do mundo!

16.90

com sorvete de creme,
doce de leite e açúcar com
canela

sorvete santo frango

22.90

sorvete com calda quente,
bolo de chocolate e farofa
doce (consulte os sabores)

sorvete massa

12.00

torta de limão

14.00

consulte os sabores

