
Sanduíches clássicos
Sanduíches tradicionais da casa feito com pão semi-integral. Todos os sanduíches 
acompanham maionese, salvo indicado ao contrário.

FRANGO SALADA R$23
Frango desfiado temperado à moda da casa, alface, rúcula e tomate fatiado ao azeite e 
tomilho.

FRANGO CREMOSO COM SALADA R$26
Frango desfiado com cream cheese, iogurte, nozes, salsão, passas, curry e gengibre 
servido com maionese, alface, rúcula, tomate fatiado ao azeite e tomilho.

FRANGO COM GUACAMOLE  R$26
Frango desfiado temperado à moda da casa, guacamole, alface, rúcula, tomate fatiado 
ao azeite e tomilho.

FRANGO AO PESTO R$26
Frango desfiado tempero com o nosso pesto leve (à base de manjericão e azeite ao 
perfume de alho, sem lactose e sem oleaginosas), muçarela de búfala, tomate e rúcula.

ATUM COM OVOS E SALADA  R$29
Atum temperado com cebolete e maionese, ovos cozidos, alface, rúcula, tomate 
fatiado ao azeite e tomilho e maionese.

PEITO DE PERU COM RICOTA E AMEIXA R$26
Peito de peru fatiado, geleia de ameixa, pasta de Ricota e maionese.

PEITO DE PERU COM SALADA DE MAÇÃ R$24
Peito de peru fatiado, com saladinha de maçã (maçã, cenoura, salsão, hortelã e molho 
de iogurte), tomate fatiado ao azeite e tomilho e maionese.

SALPICÃO COM SALADA R$26
Salpicão da casa (frango temperado à moda da casa, passas, cenoura ralada, maçã, 
molho french e maionese), alface, rúcula picadinha e tomate fatiado azeite e tomilho.

MIX DE BERINJELA E TOFU (VEGANO)   R$26
Pasta de tofu (tofu, limão, azeite de alho e sal) com o nosso exclusivo mix de berinjela 
(berinjela assada, pimentão vermelho e amarelo, cebola assada, castanha do brasil, 
manjericão, azeitona verde, uva passa, sal, orégano, azeite, vinagre e tomilho).

PASTA DE GRÃO DE BICO E COLESLAW (VEGANO) R$26
Pasta crocante de grão de bico (grão de bico, tahine, mostarda, picles, cebola roxa, 
azeite, sal e pimenta do reino) com coleslaw (salada de de repolho com uvas passas, 
cenoura, maçã, mostarda, azeite, cebolete, sal e pimenta do reino

SALMÃO DEFUMADO COM SALADA R$32
Salmão defumado (servido frio), cream cheese, alface, rúcula, tomate fatiado ao azeite 
e tomilho e maionese.

ITALIANINHO  R$26
Muçarela de búfala, tomate seco, rúcula, pesto leve de manjericão e maionese.

CLUB - SALMÃO DEFUMADO COM GUACAMOLE R$32
Salmão Defumado (servido frio), guacamole, cream cheese, alface e rúcula. Servido 
com 2 fatias de pão.

Sanduíches no pão ciabatta
SALMÃO R$42
Salmão defumado, cream cheese, cebola roxa, molho de mostarda e alcaparra, tomate 
ao azeite e tomilho e alface.

MARGHERITA  R$30
Búfala, tomate ao azeite e tomilho, rúcula e pesto leve de manjericão.

Quiches com mini salada
QUICHE ALHO PORÓ R$ 22

QUICHE BACON R$ 22

Tapioca 
TAPIOCA COM MANTEIGA R$14

TAPIOCA COM OVOS R$18

TAPIOCA COM QUEIJO E TOMATE R$18

Saladas
SALADA MEXICANA  R$35
Guacamole, feijão vermelho, atum, alface, rúcula cebola roxa, pimenta, ervas e molho 
de aceto com azeite.

SALADA CAESAR R$35
Versão Marietta da salada caesar, frango grelhado temperado ao sal e pimenta do 
reino, alface, rúcula, salsão, parmesão e molho caesar.

CAPRESE MARIETTA    R$35
Outra versão nossa de outro clássico. Às vezes a gente gosta de inventar. Alface, 
rúcula, búfala, tomate cereja, azeitona, laranja, cebola roxa, manjericão, molho aceto 
balsâmico e azeite e pesto leve de manjericão.

SALADA DE SALPICÃO  R$35
Frango, cenoura ralada, maçã, uva passa, maionese, molho french e batata palha. 
Servido com mix de folhas verdes.

CRIE SUA PRÓPRIA SALADA R$39
Cria a sua salada do seu jeito. Peça a comanda para um atendente.

CRIE SUA SALADA + GRELHADO
Escolha o grelhado e monte a sua salada com 5 ingredientes e 1 molho.

Filé Mignon R$49      Coxa e sobre-coxa R$38

Risotos
RISOTO DE FRUTOS DO MAR R$66
Camarão e lula grelhados, molho de tomate, manteiga, parmesão, caldo de legumes, 
sal c/ pimenta do reino, manjericão, salsinha e crisp de alho poró

RISOTO DE COGUMELOS R$ 58
Trio de cogumelos: Paris e shitake assados ao azeite e tomilho e cogumelo seco. Batata 
doce, caldo de legumes, caldo de cogumelo, parmesão, azeite e sal com pimenta do 
reino e cebolete.

RISOTO ITALIANO   R$58
Muçurela de búfala, tomate concassé, tomate seco, rúcula, caldo de legumes, sal c/ 
pimenta do reino, parmesão e manteiga.

RISOTO CALABRÊS  R$58
Linguiça calabresa, tomate concassé, molho de tomate, caldo de legumes, sal c/ 
pimenta do reino, parmesão, manteiga e agrião.

Brusqueta
BRUSQUETA AVOCADO R$20

Faita de pão tostado e guacamole

BRUSQUETA AVOCADO E OVO R$24

Fatia de pão tostado com guacamole, tomate e ovo frito

BRUSQUETA SALMÃO R$28

Fatia de pão tostado, tomate seco, muçarela de búfala, pera e rúcula, salmão 
defumado, cream cheese, tomate cereja e rúcula

BRUSQUETA TOMATINHOS R$20

Fatia de pão tostado com tomate temperado ao azeite, sal, pimenta do reino e 
manjericão

BRUSQUETA LEGUMES R$20

Pasta de tofu e mix de berinjela ( ao estilo caponata, com legumes grelhados ao azeite, 
sal e pimenta do reino: berinjela, pimentão vermelho e amarelo, cebola, castanha do 
brasil, manjericão, azeitona verde, uva passa, orégano, vinagre e tomilho)



Temos em nossa loja um caderno onde é possível deixar registrada qualquer sugestão, 
dúvida, reclamação ou elogio.

Não aceitamos cheques. Aceitamos os cartões MasterCard e Visa (crédito e débito), 
Smart e Ticket Restaurante eletrônico.

Conforme legislação, é obrigatória a apresentação de documento de identidade com 
foto e a assinatura do titular nas compras com cartão.

Caso os sistemas de cartão estejam inoperantes o pagamento deverá ser feito em 
dinheiro.

Oferecemos água gratuitamente aos nossos clientes. A garrafa e o copo de água 
encontram-se no balcão. Sirva-se à vontade.

Se beber não dirija! 

Previna a obesidade infantil com adoção de alimentação saudável e prática de 
atividades físicas.
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Você já conhece o nosso programa fidelidade? associe-se e participe de promoções 
exclusivas. mais informações em nosso site ou converse com um de nossos gerentes.
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Omeletes e cia
Nossas omeletes são feitas com 2 ovos inteiros. 

OMELETE COM COGUMELOS  R$32
Ovos batidos com tomate concassé, salsinha, sal e pimenta do reino. O nosso delicioso 
mix de cogumelos assados, com shitake e paris ao azeite e tomilho, cebolete, azeite e 
salsinha.

OMELETE DA HORTA   R$22
Ovos batidos com tomate concassé, salsinha, sal e pimenta do reino. espinafre, 
abobrinha grelhada, azeite, cebolete e fios de abobrinha.

OMELETE QUEIJO R$20

OVOS MEXIDOS E BACON R$20

OVOS EM COCOTTE R$24

OVOS RANCHEIROS R$24

OVOS VERDES COM PRESUNTO, TOMATINHOS E TORRADAS R$20

Combinados Marietta
COMBINADOS MARIETTA #1 R$41

• 1 cestinha de pães variados (acompanha manteiga e geléia)

• 1 Suco de laranja 250ml

• 1 Bebida quente 

• 1Fatia de bolo ou 1fatia de torta doce ou 1mix biscoitos

COMBINADINHO MARIETTA #2 R$44
• 1 Suco de laranja 250ml 

• 1 Bebida quente 

• Omelete da horta ou Omelete de queijo ou Ovos mexidos ou Ovos em cocotte 

• Pão de queijo ou Pão na chapa ou focaccia

• Creme de frutas ou Iogurte ou Salada de frutas 

Iogurte, Salada de Frutas e Açaí
IOGURTE COM GELÉIA  R$8

IOGURTE COM GRANOLA R$8

MINI AÇAÍ R$10

SALADA DE FRUTAS R$14

SALADA DE FRUTAS COM GRANOLA R$15

Cremes de frutas 
CREME DE ABACATE COM CHIA R$15

CREME DE MANGA COM CASTANHAS R$15

CREME DE BANANA COM CACAU E AMENDOIM R$15

Bebidas
SODA ITALIANA R$14
Xarope de frutas vermelhas, água com gás, gelo e rodela de laranja.

HIBISCO FIZZ R$15
Chá de hibisco, xarope de granatina, limão, água com gás e gelo

REFRIGERANTES Coca Cola, Coca Zero, Guaraná e Guaraná Zero  R$7

SCHWEPPES CITRUS R$7

AGUA MINERAL com gás ou sem gás  R$6

CHÁ MATE R$8

CHÁ MATE BATIDO COM LIMÃO R$9

Cervejas
HEINEKEN 300ml  R$12

Café
ESPRESSO R$7

ESPRESSO C/ LEITE PEQUENO caffè macchiato  R$8

ESPRESSO C/ LEITE GRANDE R$10

CAFÉ DUPLO R$12

CAPPUCCINO R$12

Café, leite, espuma de leite e chocolate em pó.

CHOCOLATE QUENTE R$10

PREÇO EMBALAGEM VIAGEM R$4

Acesse a versão digital deste cardápio usando o QR Code  
ou entrando em marietta.com.br/menu/

SHOPPING CASAPARK
Lojas 202/3 
(61)3361-4463

BRASÍLIA SHOPPING 
Praça de alimentação 
(61)3327-8255

316 NORTE
Bloco D 
(61)3340-0446

PARKSHOPPING
Praça da Alimentação 
(61)3047-5630

TERRAÇO SHOPPING
Praça Central 
(61)3362-9741

DF PLAZA
Praça de alimentação 
(61)3597-9053

SHOPPING IGUATEMI 
praca de alimentacao 
(61)3468-6610

409 SUL
Bloco D 
(61)3226-0717

110 NORTE
Bloco a
(61)3964-7989


