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CARNE DE SOL DO CANTINHO   
500g de filé assada na manteiga da terra 
com queijo/feijão tropeiro /maria isabel
purê de macaxeira/paçoca/vinagrete  

CARNE DE SOL DO PIAUÍ          
arroz de leite cremoso com queijo 
coalho/carne desfiada ao molho branco 
com nata/macaxeira frita

CARNE DE SOL DO SERTÃO         
500g de filé assada na manteiga da terra 
coberto com banana frita e queijo 
coalho/baião de dois/ macaxeira cozida/ 
farofa de ovos / paçoca/vinagrete

PARMEGIANA DE FRANGO      
400g de filé/arroz branco
batata frita/molho de tomate /queijo

PARMEGIANA DE CARNE       
400g de filé /arroz branco
espaguete/molho de tomate /queijo

GALINHA CAIPIRA DO NORDESTE    
uma galinha inteira/baião de dois/pirão/salada

PEIXADA NORDESTINA    
500g de peixe /arroz branco/pirão

PICANHA GRELHADA   
500g de picanha/baião de dois 
cremoso/macaxeira frita
salada /vinagrete /farofa'

MIXTÃO DO CHEFF    
600g carne de sol /toscana/frango
picanha/baião de dois
paçoca/macaxeira cozida/salada

Cantinho do Cantinho do 
Nordes    e

d e l i v e r y

R e s t a u r a n t e

Nordes    e

57,90

44,90

63,90

35,90

42,90

75,90

57,90

59,90

59,90

Refeições

C a r d á p i o  D i g i t a l

Para fazer o pedido
clica em cima

do nome 
da comida!

Atendimento: Terça a Domingo, 11h às 15h
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ARRUMADINHO DO CANTINHO   
Carne, frango, calabresa, maria isabel,
paçoca e creme de galinha  

STROGONOFF DE CARNE OU FRANGO
150g de carne ou frango / batata palha, 
arroz e salada

parmegiana carne ou frango         
100g carne ou frango, arroz branco, 
batata frita e salada

carne de sol desfiada      
150g carne desfiada, arroz branco,
banana frita e feijão

picanha do cantinho       
150g  picanha, baião, purê, macaxeira
e paçoca

carne de sol    
150g carne de sol, maria isabel, 
feijão tropeiro e macaxeira cozida

17,90

17,90

18,90

17,90

20,90

18,90

Marmitex

Porções
arroz branco 9,00

maria isabel 11,00

baião de dois 11,00

arroz de carneiro 13,00

purê de batata 9,00

purê de macaxeira 9,00

panelada 16,00

macaxeira frita 11,00

feijão tropeiro 13,00

paçoca 13,00

creme de galinha 16,00
BATATA DE FRITA 12,00
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Quentinhas

toscana

carne de sol

assado de panela

panelada

carneiro ao molho

Arroz Branco
maria isabel
baião de dois
salada
purê de batata
purê de macaxeira

CREME DE GALINHA

feijão

macarrão

frango assado peixe frito

bisteca suína

lasanha

Obs: Direito a dois tipos de carne e um tipo de arroz

água mineral
sem gás 500ml

3,00

Bebidas

coca-cola lata 4,00

fanta uva lata 4,00

fanta laranja lata 4,00

água mineral
com gás 500ml

4,00

coca-cola 
RETORNÁVEL

5,50

guaraná litro 6,00
fanta litro 6,00

Entrega Grátis
cantinhodonordestethe

Para alguns bairros consulte o regulamento

   86 99828-1602 / 99480-1299

R$ 11,00

mini-refrigerante 2,50

coca-cola litro 6,50


