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R e s t a u ra n t e  e  C a c h a ç a r i a  

cHurRAsCo gRÁtiS!!!

Ve n h a  a p
r o v e i t a r

cHurRAsCo dO PoInT
toDAs aS 
seGUnDas

daS 18:00
as 22:00

ObS. coNsULtaR O teMpO De EnTreGA doS cALdiNhOS, 
pRatOS e pORçõES coM O atENdeNtE.

CusTO adICiOnaL dE R$ 1,90 poR EmBalAGen 
                em CAso DE pRatOS reTOrNem DA meSA”

= gaRAnTiA de QUalIDadE =

“



04 - CalDInHo dO SerTÃo
Caldo de feijão rajadinho natural, cebola, cenoura, pimenta do reino, salsão e folha de louro

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo de codorna
Opcional: Torresminho de Bacon 

Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Baby 190 ml - R$12,90 
Mini 260 ml - R$14,90 
Pequeno 360 ml  - R$18,90

Médio 500 ml - R$ 23,90 
Grande 750 ml - R$ 36,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS 

CAlDos 
Pão extra R$ 1,90 cada
Torrada extra (Porção) R$ 6,90

poRçÕeS ExTraS

CalDOs VegETarIaNOs

01 - RodIZiO de CAlDinHOs (SucESso DA caSA)

7 sabores nas Cumbucas Baby,  (Escolher as opções de caldos)

Acompanhamentos: 2 pães fatiados, torresminho de bacon ou 
queijo parmesão ralado ou ovos de codornas

R$ 69,90

À base de creme de batata com ovos cozidos e amido de milho
  
Acompanha: Ovo de codorna, pão fatiado e salsinha ou coentro
Opcional: Torresminho de Bacon

03 - CalDInHo dE CenOuRA coM qUeIjo
Creme de cenoura, requeijão cremoso e ovos cozidos picados 

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais parmesão ralado
Opcional: Torresminho de Bacon

Caldo a base de ovos, com tomate, cebola, alho, pimenta do 
reino, farinha de mandioca e óleo de canola

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo de 
codorna 
Opcional: Torresminho de Bacon

02 - CalDInHo dOS ovOS (laNçAMenTO)

UniDAde CUmBucA BabY ExTra (sEM acOMpaNhAMenTOs)  R$12,90

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



07 - CalDInHo dE FeIjãO à cARiOca

05 - CalDInHo dE JerIMum UaI
A base do caldo é de jerimum doce (da família da abóbora), creme de leite, cebola e óleo de 
girassol

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo de codorna

CalDOs Com CArNe vERmeLhA

Baby 190 ml - R$12,90 
Mini 260 ml - R$14,90 
Pequeno 360 ml  - R$18,90

Médio 500 ml - R$ 23,90 
Grande 750 ml - R$ 36,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS 

Baby 190 ml - R$12,90 
Mini 260 ml - R$14,90 
Pequeno 360 ml  - R$18,90

Médio 500 ml - R$ 23,90 
Grande 750 ml - R$ 36,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS 

Creme de feijão preto com carne seca, batido junto no 
triturador com temperos especiais do Point dos Caldos

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo de 
codorna e torresminho de bacon

À base de creme de batata com ovos cozidos e amido de milho
  
Acompanha: Ovo de codorna, pão fatiado e salsinha ou coentro
Opcional: Torresminho de Bacon

06 - CalDInHo dE CabEÇa dE GalO (CurA ResSAca!)

Creme de cenoura, requeijão cremoso e ovos cozidos picados 

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais parmesão ralado
Opcional: Torresminho de Bacon

Caldo a base de ovos, com tomate, cebola, alho, pimenta do 
reino, farinha de mandioca e óleo de canola

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo de 
codorna 
Opcional: Torresminho de Bacon

Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Quem procura preço não encontra qualidade

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



09 - CalDInHo dE abÓBorA 
Caldo natural de abóbora com carne seca des�ada

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo 
de codorna e torresminho de bacon 

11 - CalDInHo dE ManDIoqUiNhA
Creme de mandioquinha com cubinhos de carne seca

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais 
ovo de codorna e torresminho de bacon 

 08 - CarIoQUinHA maRrOM
Caldinho de feijão tradicional com carne seca, batido junto 
no triturador com temperos especiais do Point dos Caldos

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo de 
codorna e torresminho de bacon 

Creme de batatinhas natural com cubinho de dobradinha bovina frita mais cubinhos de 
bacon frito com temperos especiais

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais torresminho de bacon

10- CalDInHo dE DobRAdiNhA (LanÇAmeNtO) 

Baby 190 ml - R$12,90 
Mini 260 ml - R$14,90 
Pequeno 360 ml  - R$18,90

Médio 500 ml - R$ 23,90 
Grande 750 ml - R$ 36,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



12 - CalDInHo dE CarNE de ChARquE

13 - CalDInHo cAiPIra (LAnÇamENto)

15 - CalDInHo dE CebOLa bRAnCa
Base de creme de cebola feito em casa com calabresa 
Aurora picada em cubinhos

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo 
de codorna e torresminho de bacon 

Delicioso caldinho de creme de mandioca, com 
cubinho de carne de charque (carne seca maturada), 
cubinhos de calabresa defumada.

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais 
torresminho de bacon 

Creme de mandioca com linguiça em rodelas frita e 
cubos de bacon frito ao tempero do Nordeste, à moda 
do chefe do Point

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais 
torresminho de bacon 

14 - CalDInHo dE CosTEla À BraSIleIRa 
(LanÇAmeNtO)

À base de creme de mandioca natural com costela 
bovina à brasileira des�ada e frita com tempero espe-
cial do Point

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro 

Baby 190 ml - R$12,90 
Mini 260 ml - R$14,90 
Pequeno 360 ml  - R$18,90

Médio 500 ml - R$ 23,90 
Grande 750 ml - R$ 36,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Quem procura preço não encontra qualidade

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



Caldo de milho verde natural com cubinhos de carne seca

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais torresminho de bacon 

16 - CalDInHo dE MilHO

17 - CalDInHo pORtuGUês POis POis
Caldinho verde de couve manteiga, creme de batatinhas 
e calabresa aurora picada 

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais 
torresminho de bacon 

18 - CalDInHo dE MocOTó
Caldinho de mocotó bovino dianteiro
 
Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro
Opcional sem custo: ovo de codorna cru

Obs. Solicite ao atendente pedaços de mocotó ou 
somente o caldinho no ato do pedido

19 - CalDInHo dE CarNE seCA
Creme de batatinhas com carne seca des�ada]

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais torresminho de bacon 

20 - CalDInHo dE FeIjoADa (LAnÇamENto)
À base de creme de feijão preto natural com linguiça paio 
mais bacon cozido e carne seca cozida à moda carioca
   
Acompanha: Carne seca des�ada, ovo de codorna, 
torresminho de bacon e salsinha ou coentro

Baby 190 ml - R$ 14,90 
Mini 260 ml - R$ 18,90 
Pequeno 360 ml  - R$ 21,90

Médio 500 ml - R$ 26,90 
Grande 750 ml - R$ 37,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS 
Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



22 - CalDInHo dE BacALhaU
Base de creme de batatinhas inglesas com lascas 
de bacalhau 

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro

23 - CalDInHo dE CamARãO
A combinação perfeita de creme de mandioca com 
pedaços pequenos de camarão sete-barbas

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro

CalDOs De pEiXE

21 - CalDInHo dE QuEnGas (CarRO-cHefE Da cASa)
Creme de mandioca com tempero especial, com peito de 
frango cozido e des�ado

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro mais ovo 
de codorna e torresminho de bacon 

CalDOs a bASe dE PeIto DE fRanGO

Baby 190 ml - R$ 14,90 
Mini 260 ml - R$ 18,90 
Pequeno 360 ml  - R$ 21,90

Médio 500 ml - R$ 26,90 
Grande 750 ml - R$ 37,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Quem procura preço não encontra qualidade

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



27 - CalDInHo dE SurUBim
Creme de mandioca com peixe surubim e cebola

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro

25 - CalDInHo dE PeIxe CrEMosO

26 - CalDInHo dE SurURu
Creme de molusco bivalve, do Rio Grande do Norte ou 
Alagoas, com pequenos pedaços de sururu

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro

Creme de batatinhas com peixe bagre ao tempero típico nordestino
Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro

24 - CalDInHo dE PirANhaS lEGitIMas
Creme de piranhas de água doce e azeite de dendê

Acompanha: Pão fatiado e salsinha ou coentro

Baby 190 ml - R$ 14,90 
Mini 260 ml - R$ 18,90 
Pequeno 360 ml  - R$ 21,90

Médio 500 ml - R$ 26,90 
Grande 750 ml - R$ 37,90 
Super grande 1000 ml - R$ 49,90 
Extra Grande 1500 ml - R$ 69,90

TamANhoS Obs. 1. Alguns caldinhos podem acompanhar ovo de codorna ou 
torresminho de bacon ou parmesão ralado, 
caso não deseje, noti�que o atendente. Caso solicite extra, terá um custo 
adicional.
2. Consultar o tempo de entrega dos caldinhos, pratos e porções com o 
atendente.
3. Caso queira substituir o pão pela torrada comunicar ao atendente no 
ato do pedido, após o pedido na mesa, caso haja troca será cobrado 
como adicional.  

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



30 - MocOFavA
Prato típico brasileiro à base de fava, mocotó, linguiça 
calabresa e bacon e costelinha suína
Acompanhamento: Farofa e arroz 

Tamanho Pequeno para 1 pessoa R$ 29,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 39,90
Tamanho Grande para 1 ou 2 pessoas R$ 49,90
Tamanho Super Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 64,90
Tamanho Extra Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 84,90

29 - BaIãO de DOis inDIviDUal (cARro-ChEFe) R$ 44,90 
Escolha as carnes: Bife de carne de sol ou bife contra�lé ou 
bisteca suína ou bife de linguiça (1 bife de sua escolha)
Acompanhamento: Queijo coalho derretido no bife de carne 
de sol ou contra�lé e manteiga de garrafa na mesa.
Serve: 1  pessoas 

Opcional: 
1. Bibife contra�lé EXTRA com queijo coalho 
derretido +  R$ 13,90
2. Galinha caipira + R$29,90

28 - BaIãO de DOis (cARro-ChEFe)     R$ 79,90 
Escolha as carnes: Bife de carne de sol ou bife contra�lé ou 
bisteca suína ou bife de linguiça (Serão 2 bifes de sua escolha)
Acompanhamento: Queijo coalho derretido nos bifes de 
carne de sol ou contra�lé e manteiga de garrafa na mesa.
Serve: 2 ou 3 pessoas

Opcional: 
1. Bisteca suína ou bife contra�lé EXTRA com queijo coalho 
derretido +  R$ 13,90
2. Galinha caipira + R$29,90

pRatOS esPEciAis
Obs. Todos os pratos 
acompanham salada

Obs. Todos os pratos 
acompanham saladaPrATos ESpeCIaIS coM cARne VErMelHA

Quem procura preço não encontra qualidade

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



Quem procura preço não encontra qualidade

34 -SarAPatEL suÍNo(ExTra EsPecIaL)
Preparado com carinho um dia antes de servir, feito à moda de Caruaru, com miúdos de 
carne suína extremante frescos, com temperos naturais e especiais
Acompanhamento: Arroz, feijão de corda ou tradicional, farofa ou farinha

Tamanho Pequeno para 1 pessoa R$ 39,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 44,90
Tamanho Grande para 1 ou 2 pessoas R$ 69,90
Tamanho Super Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 89,90

31 - CosTEla BrASilEiRA aO MolHO  
Costela à brasileira temperada ao molho à moda da casa 
Acompanhamento: Arroz, feijão de corda ou tradicional e 
farofa ou farinhas

Tamanho Pequeno para 1 pessoa R$ 39,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 49,90
Tamanho Grande para 1 ou 2 pessoas R$ 59,90
Tamanho Super Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 74,90

33 - RabADa lIGhT (SucESso DA caSA)
Acompanhamento: Arroz, feijão de corda ou tradicional, 
pirão ao azeite e farofa 

Tamanho Médio para 2 pessoas R$ 59,90
Tamanho Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 74,90
Tamanho Super Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 89,90
Tamanho Extra Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 119,90

32 - DobRAdiNhA Do cHEf (SUceSsO Da cASa)
Tiras de dobradinha, feijão branco, linguiça calabresa defumada e fatiada, com costelinha 
suína defumada, temperada e tratada ao modo nordestino
Acompanhamento: Arroz

Tamanho Pequeno para 1 pessoa R$ 29,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 39,90
Tamanho Grande para 1 ou 2 pessoas R$ 49,90
Tamanho Super Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 59,90
Tamanho Extra Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 74,90

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



37 - PraTO caIPirA (SucESso DA caSA)
Bife de linguiça preparado exclusivamente para o Point 
dos Caldos
Acompanhamento: Ovo caipira frito, vinagrete ou salada, 
arroz e feijão de corda ou tradicional

Tamanho Pequeno para 1 pessoa R$ 39,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 59,90

35 - FarOFa dO PoInT
Prato de linguiça calabresa ao tempero especial, com 
feijão de corda verde, manteiga da fazenda, cebola roxa e 
ovos

Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 44,90
Tamanho Grande para 1 ou 2 pessoas R$ 59,90

36 - FeIjãO VerDE poTIguAR
Feijão de corda verde com queijo coalho derretido na manteiga de garrafa
Acompanhamento: Bife de picanha ou contra�lé ou carne de sol com queijo coalho 
derretido

Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas: R$ 89,90

38 - FavA Do vAQuEirO
Com fava branca argentina, costelinhas suínas defumadas e jabá cozido ao tempero à 
brasileira
Acompanhamento: Arroz branco, faro�nha ou farinha quebradinha

Tamanho Pequeno para 1 pessoa R$ 39,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 69,90
Tamanho Extra Grande para 3 ou 4 pessoas R$ 119,90

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



Quem procura preço não encontra qualidade

39 - PraTO seRtANejO 
Bife de carne de sol ou contra�lé com queijo coalho derretido sobre a carne esco-
lhida ou bife de linguiça ou �lé de frango grelhado
Acompanhamento: Arroz, feijão de corda ou tradicional

Tamanho Pequeno para 1 pessoa R$ 39,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 59,90

41 - CarNEirO
Carne à base de carneiro pré-cozido, frito na manteiga da fazenda

Acompanhamento: Queijo coalho derretido, arroz, feijão de corda, 
farofa ou farinha

42 - CabRIto 
Carne de Cabrito pré-cozido, frito na manteiga da fazenda

Acompanhamento: Queijo coalho derretido, arroz, feijão de corda, 
farofa ou farinha

40 - PraTO ruBAcãO (BaIãO de DOis DA paRAíbA) - LanÇAmeNtO
Uma mistura especial com temperos da casa, sua base é arroz da 
terra (vermelho) e feijão de corda verde 
Acompanhamento: Bife de carne de sol ou bife contra�lé ou bife 
de linguiça ou cubinhos de charque (carne seca maturada) mais 
Farofa mais manteiga da fazenda na mesa

Tamanho Pequeno para 1 pessoa (1 bife) R$ 44,90
Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas (2 bifes) R$ 79,90

R$ 79,90

R$ 79,90

43 - GalINha CAipIRa Ao MOlHo 
Galinha caipira fresca, direto da avícola, ao tempero 
especial da casa
Acompanhamento: Feijão de corda ou tradicional, arroz 
e farofa

Tamanho Médio para 1 ou 2 pessoas R$ 59,90
Tamanho Grande para 1 ou 2 pessoas R$ 75,90
Tamanho Super Grande para 2 ou 3 pessoas R$ 89,90

PrATos ESpeCIaIS Obs. Todos os pratos 
acompanham salada

PrATos ESpeCIaIS coM fRanGO Obs. Todos os pratos 
acompanham salada

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



45 - BraSIleIRa 
Alface, pepino, palmito, tomate, ovos de codorna, 
azeitonas e queijo coalho

Tamanho Grande R$ 54,90

46 - DiA a dIa
Alface, tomate, cebola, pepino ou azeitonas ou ovos
de codorna

Tamanho Pequeno R$ 14,90
Tamanho Médio R$ 24,90

44 - OmeLEte DO buChANan
Ovos caipiras com queijo coalho, tomate e cebola

R$ 34,90

SalADa

• Ovos de codorna (5 unidades) R$ 5,90
• Porção de torresminho de Bacon R$ 6,90
• Parmesão ralado R$ 5,90
• Faro�nha R$ 4,90
• Pão extra R$ 1,90

PorÇÃo ExTra OpCiOnaL: 

• Torradas (porção) R$ 6,90
• Arroz R$ 7,90
• Feijão de corda na manteiga de fazenda R$ 7,90 
• Feijão tradicional marrom R$ 7,90
• Azeitonas R$ 4,90

pRatO VegETarIaNO Obs. Todos os pratos 
acompanham salada

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



Quem procura preço não encontra qualidade

poRçÕeS EsPecIaIS coM pEiXE

47 - CavALinHA fRitA Na hORa
Sardinha especial fresca (cavalinhas) 
Acompanhamento:  Salada de tomates com limão fatiado
Porção: 3 unidades

R$ 39,90

48 - LamBAriS fRitOS na HOra 
Porção de lambari ao tempero litorâneo
Acompanhamento: Salada de alface com tomate e limão
Porção: 18 unidades

R$ 44,90

49 - ManJUbiNhA
Peixe manjubinha empanado e frito na hora
Porção: 24 unidades

R$ 44,90

51 - IsCas DE peIXe dO PoInT 
Porção de �lé de merluza sem espinhas, picado com tempero 
especial da casa e empanado à milanesa

R$ 39,90

R$ 39,9050 - SarDInHa vITorINo
Filé de sardinha empanada à moda do mestre 
Vitorino

Porção: 3 unidades

poRçÕeS EsPecIaIs

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



52 - BolINhoS dE BacALhaU do POinT
Bolinhos de bacalhau preparados na casa, com queijo parmesão
Acompanhamento: Maionese e ketchup
Porção: 8 unidades

R$ 49,90

53 - BolINhoS dE BacALhaU 
Bolinhos de bacalhau preparados na casa
Acompanhamento: Maionese e ketchup
Porção: 8 unidades

R$ 49,90

poRçÕeS EsPecIaIS coM fRanGO

54 - FraNgO a pASsaRInHo
Porção de pedaços de frango temperado e frito à moda 
do Chefe

R$ 49,90

55 - CoxINha DE fRanGO
Quantidade: 8 unidades

R$ 44,90

R$ 49,9056 - TriPA suÍNa fRIta E CroCAnTe 
(LanÇAmeNtO)

poRçÕeS EsPecIaIS coM cARne VErMelHA

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



Quem procura preço não encontra qualidade

59 - BolINho DE caLAbResA Com 
        PimENta JAlaPEnã (LanÇAmeNtO)

12 Unidades

R$ 49,90

61 - MacAXeIra COm LinGUiçA 
Porção típica nordestina de mandioca com linguiça suína, 
acebolada ao azeite

R$ 59,90

58 - BolINho DE caRnE SecA
Bolinho com tempero especial recheado com carne seca
Acompanhamento: Maionese e ketchup
Porção: 8 unidades

R$ 49,90

R$ 49,9057 - BolINho DO caPItãO (LanÇAmeNtO) 
Bolinho de feijão fradinho, farinha de mandioca, 
carne seca des�ada e bacon

Porção: 10 unidades

60 - BolINho DE abÓBorA De 
       CarNE seCA

Porção: 8 unidades

R$ 49,90

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



Bacon fresco marinado, acompanhado de salada de alface, 
tomate e ovos de codorna (servida na mesa fatiada)

Servida: quinta, sexta, sábado 
e véspera de feriado ou sob 
encomenda

62 - CoxINha DE caRnE SecA Com 
         caTUpiRy (LanÇAmeNtO)

12 Unidades

R$ 49,90

65 - BifES de LInGuIçaS (LanÇAmeNtO)
São dois bifes a base de linguiça, preparada exclusivamente para 
o point dos caldos, você pode escolher 4 tipos com: Tomate seco, 
Tradicional, alho, apimentado ou pimenta biquinho.
Acompanha: Salada de tomate e limão

R$ 29,90

64 - TirA GosTO noRdEStiNO (LanÇAmeNtO)
Dois bifes de carne de sol com queijo coalho derretido 

R$ 29,90

R$ 74,9063 - JabÁ Com MAcaXEirA oU 
       maCAxeIRa cOM caRnE De sOL

Jabá tipo de carne seca ou carne de sol frito na 
manteiga de garrafa, acompanhado de mandioca 
frita e queijo coalho de Pernambuco

R$ 21,9066 - PanCEtTa sUíNA à PUruRUca COm 
        SalADa (UniDAde)

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
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Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



68 - SalAMe cOM quEijO CoAlHo
Porção de salames em rodelas �nas com queijo coalho, 
temperado no azeite, orégano e azeitonas

R$ 49,90

69 - SalAMe cOM pRovOLonE
Porção de salames em rodelas �nas com queijo provolone 
e azeitonas
 
Tamanho Pequeno R$ 44,90
Tamanho Médio R$ 49,90
Tamanho Grande R$ 59,90

67 - BolINho DE caLAbResA Com 
          reQUeIjãO (LanÇAmeNtO)

12 Unidades

R$ 49,90

70 - JabÁ esPEciAL 
Jabá tipo de carne seca frito na manteiga de garrafa, com macaxeira cozida 
e aquecida na manteiga de garrafa
Obs.: O jabá pode ser substituido por carne de sol

R$ 69,90

71 - LinGUiçA CalABreSA aUroRA coM qUeIjo 
        CoAlHo dERreTIdo

Linguiça calabresa ao tempero da casa com queijo coalho 
derretido e orégano
Acompanhamento: Maionese, ketchup e pão fatiado

Tamanho Médio R$ 59,90
Tamanho Grande R$ 69,90

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



Quem procura preço não encontra qualidade

73 - LinGUiçA PorTUguESa dEFumADa (CarRO-cHefE)
Linguiça portuguesa única do Point dos Caldos, ao tempero 
especial e acompanhada de azeitonas mais limão fatiado

Tamanho Pequeno R$ 29,90
Tamanho Médio R$ 39,90
Tamanho Grande R$ 59,90

74 - MoEla COziDA aO MolHO
Porção de moela ao molho nordestino, com temperos especiais
Opcional: Arroz ou pão fatiado

Tamanho Pequeno R$ 34,90
Tamanho Médio R$ 44,90
Tamanho Grande R$ 54,90

72 - LinGUiçA CalABreSA aUroRA
Linguiça calabresa acebolada ao tempero da casa 
Acompanhamento: Maionese, ketchup e pão fatiado

Tamanho Médio R$ 49,90
Tamanho Grande R$ 59,90
Tamanho Super Grande R$ 69,90

76 - JoElHo dE PorCO eIsBeIn (LanÇAmeNtO)

Joelho de porco defumado de forma especial para o Point, 
com tomate e limão fatiado. (unidade)

Tamanho Pequeno R$ 39,90 
Tamanho Médio R$ 49,90 

75 - CodORnaS cRocANteS 
Acompanhamento: Salada de tomates e ovinhos de codorna
Porção: 3 unidades

R$ 39,90

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?
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Hoje 
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Hoje 
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77 - BolINho JAlaPEnõ
Com mussarela, queijo prato, pimenta jalapenõ.
20 Unidades 

R$ 49,90

79 - BolINho DE pRovOLonE a mILanESa
20 Unidades 

R$ 49,90

78 - BolINho DE quEijO
20 Unidades

R$ 49,90

88 - OvoS dE CodORna
Acompanhamento: Tomates e azeitonas

24 unidades 39,90
36 unidades 49,90
48 unidades 59,90

poRçÕeS vEGetARiAno

81 - MacAXeIra CrEMosA Do pOiNt  (CarRO-cHefE Da cASa)
Mandioca cozida e aquecida na manteiga da fazenda
Sugestão: Harmoniza com o bife de linguiça 

Tamanho Médio R$ 39,90
Tamanho Grande R$ 49,90

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



R$ 3,90

88 - TruFA de ChOColATe 

R$ 3,50

90 - CocADa

83 - MacAXeIra CrOCanTE 
Mandioca frita com manteiga nordestina

Tamanho médio R$ 49,90
Tamanho Grande R$ 59,90

82 - MacAXeIra CrEMosA (InDusTrIaLIzaDA) 
500 gramas

84 - QuEijO CoAlHo (da FAzeNdA Da fAMílIa Em Pe)
Acompanhamento: Azeitonas, azeite e orégano 

Tamanho Pequeno R$ 34,90
Tamanho Médio R$ 39,90
Tamanho Grande R$ 49,90

R$ 39,90

R$ 7,90

85 - MoUsSe dE 
maRAcuJÁ 

R$ 6,90

87 - BriGAdeIRo dE CacHAça DE coLhER

R$ 3,90

89 - QuEbRa-qUeIxo

R$ 7,90

86 - MoUsSe dE 
liMÃo

SObRemESas

Quem procura preço não encontra qualidade

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?

Hoje 
tem?



R$ 3,50

91 - BanANinHA cRemOSa

R$ 2,90

92 - BomBOm

R$ 3,90

93 - DocE De bANanA
R$ 3,90

94 - PalHA itALiAna

R$ 3,90

95 - DocE De lEiTE coM cHocOLatE
R$ 3,50

96 - QuEijADinHA

R$ 7,90SUcoS nATurAiS 350 mL

01 - LarANja 02 - meLAnCiA

05 - meLÃo

04 - liMÃo

06 - goIabA

03 - maRAcuJÁ

BebIDas



R$ 6,90SUcoS dE PolPA 350 mL

09 - caRAmBolA 10 - kiWI

11 - caJU 12 - acERolA

13 - coCO

15 - caJÁ 16 - cuPUaçU

17 - uvA 18 - gRavIoLA

07 - maNgA 08 - moRAnGo

14 - açAí



R$ 8,90sUCos CrEMosOS 350 mL (coM lEiTE) 

SUcoS EsPecIaIS 350 mL

21 - maRAcuJÁ

19 - maNgA 20 - moRAnGo

22 - açAí

24 - AbaCAxi COm 
hoRtELã E raPAduRA

26 - LimONadA Com 
raPAduRA

23 - MelANciA 
coM gENgiBrE

25 - maRAcuJÁ
coM rAPadURa

R$ 8,90 R$ 9,90

R$ 8,90

27 - ManGA coM 
geNgIBre RApaDUra

R$ 8,90

R$ 8,90

28 - AbaCAxi COm 
hoRtELã

R$ 8,90

29 - MarACujÁ Com 
geNgIBre E raPAduRA
R$ 8,90

30 - LarANja COm 
geNgIBre
R$ 8,90



BEbiDAs NãO aLcOóLIcaS

31 - ÁguA       3,90 

32 - ÁguA coM gÁS     4,90

33 - CocA-ColA 1,5 L    13,90

34 - CocA-ColA 600 mL    9,90

35 - CocA-ColA 290mL (kS)    5,90

36 - FanTA 600 mL     9,90

37 - FanTA 290 mL (kS)    5,90

38 - GuAraNÁ 1,5 L     12,90

39 - GuAraNÁ 600 mL     9,90 

40 - GuAraNÁ 290mL (kS)    5,90

41 - H2OH! 510 mL     9,90

42 - ItuBAínA RetRÔ 355mL    4,90

43 - RefRIgeRAnTe Em LatA 250mL   4,90

44 - RefRIgeRAnTe Em LatA 350mL   5,90

45 - SpRitE 600 mL     9,90

46 - SucO em LAta 350 mL    5,90




