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CARDÁPIO COMPLETO



(35)99269-4499

BEM VINDO À TOMATELLA!
PARA CONVERSAR CONOSCO, 

 NO BASTA CLICAR NA LOGOMARCA
CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM 

QUALQUER PÁGINA DESSE CARDÁPIO.
SERÁ UM PRAZER ATENDê-LO!
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TODOS OS NOSSOS PRODUTOS sÃO 
PREPARADOS O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL 
DA HORA DO CONSUMO PARA GARANTIR 
a MELHOR EXPERIÊNCIA de sabor E
QUALIDADE!

HORÁRIOS
 QUINTA ATÉ SÁBADO: 11-23HRS

 DOMINGO: 11-14HRS

VEJA NOSSOS PRATOS:

https://wa.me/message/K6MCTRXF5YZZN1


petiscos caseiros

Salada Caprese
Tomate cereja, muçarela caseira, pesto caseiro, sal, 
pimenta preta, manjericão

Crostini (4 Queijos)
ciabatta caseira, azeite de oliva, alho, parmesão, 
ricota, provolone, gorgonzola, creme de leite, sal

Bruschetta (Pesto)
ciabatta caseira, tomate sem semente, azeite de oliva, 
alho, pesto caseiro, sal, pimenta preta, manjericão

....R$4,00

...R$4,00

..R$4,00

Arancini (Muçarela)
arroz, azeite de oliva, alho poró, cebola, ovo, sal, 
farinha de trigo, farinha de rosca, muçarela 

....R$4,00

Pão Focaccia ........R$4,00
farinha de trigo, água, fermento natural, 
azeite de oliva, sal, alecrim

CINCO OPÇÕES DE PETISCOS 
SAUDÁVEIS PARA ABRIR O APETITE!

(PORÇÕES DE UMA PESSOA) 

OS PETISCOS DA TOMATELLA FORAM 
SELECIONADOS PARA SER COMBINAÇÕES 

IDEais PARA NOSSAS MASSAS

SÃO PRATOS DE ENTRADA INDIVIDUAIS PARA 
DESPERTAR AQUELa FOME! 
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EM BREVE



= SEM MASSA
= VEGETARIANA

= COM CARNE

lasanha (1/2/4 pessoas)

Bolonhesa
massa com ovos, molho bolonhesa, molho bechamel,
parmesão, muçarela, presunto, manjericão

Abobrinha

Berinjela
molho bolonhesa, parmesão, muçarela, presunto,
berinjela 

Brócolis
massa com ovos, molho bechamel, parmesão, muçarela, 
creme de ricota, brócolis, noz moscada

Espinafre
massa com ovos, molho bechamel, parmesão, muçarela,
ricota, espinafre, noz moscada

Frango
massa com ovos, molho de tomate, molho bechamel, 
parmesão, muçarela, presunto, peito de frango

......R$13/20/35

.......R$13/20/35

........R$13/20/35

.........R$13/20/35

........R$13/20/35

.............R$13/20/35

molho bolonhesa, parmesão, muçarela, presunto,
abobrinha

massa com ovos, molho bechamel, parmesão, muçarela,
gorgonzola, noz moscada

Três Queijos ..R$13/20/35

(35)99269-4499

AS NOSSAS LASANHAS CONTAM COM TRÊS
CAMADAS DE MASSA! temos também
 OPÇÕES DE  QUE POSSUEM  CANELONE
UMA QUANTIDADE MENOR DE MASSA
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= SEM MASSA
= VEGETARIANA

= COM CARNE

canelone (1/2/4 pessoas)

Bolonhesa
massa com ovos, molho bolonhesa, molho bechamel,
parmesão, muçarela, presunto, manjericão

Abobrinha

Berinjela
molho bolonhesa, parmesão, muçarela, presunto,
berinjela 

Brócolis
massa com ovos, molho bechamel, parmesão, muçarela, 
creme de ricota, brócolis, noz moscada

Espinafre
massa com ovos, molho bechamel, parmesão, muçarela,
ricota, espinafre, noz moscada

Frango
massa com ovos, molho de tomate, molho bechamel, 
parmesão, muçarela, presunto, peito de frango

......R$10/18/30

.......R$10/18/30

........R$10/18/30

.........R$10/18/30

........R$10/18/30

.............R$10/18/30

molho bolonhesa, parmesão, muçarela, presunto,
abobrinha

massa com ovos, molho bechamel, parmesão, muçarela,
gorgonzola, noz moscada

Três Queijos ..R$10/18/30

veja NA PRÓXIMa PÁGINA O nosso 
cardápio de  ARTESANAIS SOBREMESAS

DA:

Cacau comManteiga
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SOBREMESAS ARTESANAIS

Tortinha (Maracujá)
farinha de trigo, manteiga, açúcar, ovo, creme de 
leite, leite condensado, gelatina incolor, maracujá  

Cheesecake (Limão)
bolacha champanha, manteiga, creme de leite, açúcar,
queijo mascarpone, limão siciliana, limoncello

Tiramisu
bolacha champanha, café espresso, açúcar, ovo,
essência de baunilha, queijo mascarpone, cacau em pó

Palha Italiana
manteiga, chocolate em pó, leite condensado, 
bolacha maizena, leite ninho em pó 

......R$3,50

.....R$5,00

....................R$5,00

...........R$5,00

Panna Cotta (Morango) R$5,00
creme de leite, leite, açúcar, essência de baunilha,
gelatina incolor, morango

CINCO 
TENTAÇÕES
DOCES DA:

FINALIZE A SUA EXPERIÊNCIA TOMATELLA
COM UMA SOBREMESA INDIVIDUAL, FEITO

À MÃO ESPECIALMENTE PARA VOCÊ

buon appetito!
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obrigado por escolher
!a tomatella

preparamos todos os nossos
pratos com sabor, consistência e 

aparência o mais próximo das 
receitas originais da itália

escolhemos pratos típicos que
melhor representam a culinária

do país

esperamos atender  suas 
expectativas e seu paladar!

aguardamos o seu pedido!
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