
PANINO
CAPRESE
Nosso pão,  pasta de tomate,  rúcula ,  pesto da casa,  e  uma generosa porção de mussarela de
búfala em fat ias.  Recomendamos que seja aquecido,  mas em temperatura ambiente
também f ica uma del íc ia.

COPA
Nosso pão,  copa lombo temperado com dry rub (mix de condimentos) cozido por 6h no
suco de maçã verde,  servido com molho defumado e um toque de molho inglês e mel.
Picles de cenoura crocante,  maionese verde com mostarda di jon,  e  rúcula.
Aprox.  380g

ROSBIFE
Nosso pão,  rosbife de lagarto com marinada de cebola caramel izada na manteiga e molho
inglês,  com toque de mostarda di jon.  Pesto verde da casa,  crocante de parmesão tostado e
tomate confit .  Aprox.  370g

MORTADELLA
Nosso pão,  mortadel la com pistache em f inas fat ias,  creme aveludado de alcachofra e
pesto da casa.   Aprox.  260g

PANCETTA
Nosso pão,  pancetta em f inas fat ias com especiar ias,  lâminas de zucchini  grelhadas e
creme de alho poró.  Aprox.  300g

PASTRAMI 
Nosso pão,  pastrami bovino artesanal  em fat ias,  cebola caramel izada,  mostarda Di jon e
rúcula orgânica.  Aprox.  300g

PROSCIUTTO
Nosso pão,  uma camada de tomates frescos ralados com f io de azeite de ol iva ,  presunto
Parma em f inas fat ias,  rúcula orgânica e creme aveludado de alcachofra.  Aprox.  290g

SALAME
Nosso Pão,  uma camada de tomates frescos ralados com um f io de azeite de ol iva ,  salame
ital iano em f inas fat ias,  cremino al  l imone.  Aprox.  280g

VEGETARIANO
Nosso Pão,  pesto da casa,  caponata rúst ica de ber ingela ,  lascas de parmesão e rúcula
orgânica.  Aprox.  310g
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MEU MAIALINO 
Nosso Pão,  1 pr incipale ,  1 pasta,  1 verdure.  Escolha adicionais (  pastas |

verdure |  formaggio )  que quiser!  Acompanha chips de batata doce.

MAIALINO PANINO
@MAIALINO_PANINO

MAIALINOPANINO.COM.BR(11) 94226-9948

CONTATO@MAIALINOPANINO.COM.BR

$ 35

PRINCIPALE
Caponata rúst ica de Beringela*
Copa (Pul led Pork)
Mortadel la
Pancetta

Pastrami
Prosciutto
Rosbife
Salame

+6,00
+4,00
+8,00
+8,00

PASTA 
Maionese Verde
Mostarda Di jon*
Pasta de Alcachofra
Pasta de Alho Poró

Pasta de Tomate*
Pasta Limone
Pesto da Casa

Escolha até 2 -  o pr imeiro é por nossa conta

7,00
7,00
7,00
7,00

7,00
7,00
7,00

Verdure 
Abobrinha Grelhada*
Cebola Caramelizada*
Cebola Refogada*

Escolha até 2 -  o pr imeiro é por nossa conta

Picles de Cenoura*
Rúcula*
Tomate confit*

5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

Formaggio
Crostini  de parmesão
Muçarela de Búfala
Quei jo Parmesão em lascas

7,00
7,00
7,00

Escolha até 1

Gostar ia de receber aquecido ou em temperatura ambiente?

*Ingredientes veganos.  O Nosso Pão é vegano.

@MAIALINO_PANINO

Escolha até 1

ACOMPANHAMENTOS
MIX DE CHIPS
O mix:  batata inglesa(ou aster ix) ,  mandioquinha e batata
doce.  Se quiser  escolha um molho para acompanhar:
maionese verde ou pasta l imone por R$ 7,00

BURRATA
Burrata(100g) ,  pesto da casa,
rúcula e torradas
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