Saladas
Salada Angélica
1

Rúcula, tomate seco, palmito, mussarela
de búfala, molho de mostarda, batata
palha e chanclish.33

Salada Caponata Italiana

1

Mix de berinjela, abobrinha, cebola,
pimentões fritos sem pele, cenoura
em cubos, uvas passas reidratadas ao
vinho, nozes ou amêndoas. Regados
com azeite extra virgem, ervas e vinho
branco.. 33

Salada Ceasar

2

Alface americana, tomate picado, frango
grelhado, croutons e queijo parmesão
ralado. 33
2

Salada de Espinafre

3

Espinafre, molho agridoce especial,
palmito e frutas da época. 33

Salada Italiana

Rúcula picada, tomate seco e mussarela
de búfala. 33

Salada Mista

Alface, beterraba, milho, azeitona verde
e tomate. 33
3

Salada Romanesca

Alface picada, parmesão ralado,
maionese, bacon frito e presunto. 33

Salada Tropical

4

Alface americana, molho agridoce,
tomate seco, mussarela de búfala,
gergelim, molho italiano e frutas de
época.33

Salada Vivano

4

5

Alface Americana, rúcula, tomate,
mussarela de búfala, palmito, cenoura
ralada, parmesão ralado ao molho
Italiano. 33 + PEDIDO

Salpicão de Frango

Frango desfiado, cebola à Juliana,
cenoura ralada, creme de maionese,
condimentos, erva-doce e pimentões
(verdes, amarelos e vermelhos) 33

Mini-salada

Alface, Beterraba, Tomate e Cenoura 33

Vinagrete
5

Tomate, cebola e salsa picados, azeite,
vinagre e sal. 33

Massas
Artesanais
MASSAS FRESCAS COM
DIVERSOS TIPOS DE MOLHO À
6

SUA ESCOLHA.
Molho Napolitano, Molho
Calabresa, Molho Quatro
Queijos, Molho ao Sugo, Molho
à Bolonhesa, Molho Branco e
Molho Rosê.

Canelloni de Ricota 33
Espaguetti 33
Lasanha

7

6 33

Nhoque 33
Nhoque Recheado
com Requeijão 7 33
Raviolli Verde
de Carne 33
8

Rondelli 33
Sofiolle Verde
de Quatro Queijos

8 33

Sofiolle de Queijo e
Manjericão 9 33
Tortellone de
Alho Poró e Queijo 33
Tortellone de
Ricota e Nozes 10

9

33

Talharine 33

10

Cozinha
Japonesa
Combinado Hossomaki

12 Hossomaki de salmão, 12 Hossomaki de
pepino, 12 Hossomaki de kani kama. 33
1

Combinado Oishi

12 sashimi de salmão, 3 niguiri skin com
cream cheese, limão e tarê, 3 niguiri
de salmão, 6 hossomaki de salmão e 6
hossomaki de pepino. 33

Combinado Oriental

1

8 Futomaki salmão com cream cheese e
cebolinha, 6 niguiri de salmão e 8 unidades
de uramaki de salmão grelhado com cream
cheese e alface. 33

Combinado Salmão
2

2

12 fatias de salmão, 6 niguiri de salmão, 6
uramaki de salmão. 33

Comb. Salmão Selado

12 fatias de sashimi, 6 niguiri de salmão,
6 jou salmão com patê de salmão com
cream cheese e cebolinha ( todos os itens
que compõem o prato são selados com
maçarico. 33

Comb. Tamago - yaki
3

8 sushi tamago com recheio skin, cream
cheese, cebolinha e gengibre, 6 niguiri
de salmão, 6 hossomaki de salmão, 6
hossomaki de kani. 33

Combinado Uramaki

3

8 uramaki de salmão grelhado com cream
cheese e cebolinha, 8 salmão com cream
cheese e cebolinha, 6 uramaki de kani
kama com cream cheese e cebolinha. 33

Combinado Uramaki
Califórnia 3

22 sushi uramaki kani, manga e pepino
coberto com gergelim torrado. 33
4

Combinado Uramaki
Lemon 4

16 uramaki salmão empanado com cream
cheese, cebolinha e raspa de limão, 6 niguiri
de salmão empanado com cream cheese e
molho tarê. 33

Combinado Vivano

5

12 Sashimi de salmão, 6 jou de pepino
com salmão batido com cream cheese e
cebolinha, 3 jou salmão com shimeji e 3
uramaki salmão. 33
5

Hakusai Tabasco

8 sushi de acelga ( hakusai) com salmão
batido com cream cheese, cebolinha e
pimenta tabasco, 8 futomaki de salmão
com cream cheese, doritos e molho
tabasco, 6 jou cheese com pimenta
biquinho. 33

Sashimi Especial

6

25 unidades de lombo de salmão
fatiado 33

Sushi Grill

6

7

8 jou selado com shimeji e cream
cheese, 8 uramaki de salmão grelhado
com cream cheese e cebolinha, 6 niguiri
lemon skin. 33

Sushi Hot Nutella

24 sushi hot roll de nutella com
morango. 3

Sushi Hot Holl

8

24 sushi de salmão empanado e frito,
coberto com patê de salmão com cream
cheese, cebolinha e molho tarê. 33

Sushi Jou

7

9

8 Jou de salmão: salmão batido com
cream cheese e cebolinha, 8 Jou de
pepino: salmão batido com cream
cheese, cebolinha e kani kama, 6 Jou de
acelga: skin batido com cream cheese,
gengibre e cebolinha. 33

Temaki Califórnia

Algas em forma de cone, arroz, manga,
kani e pepino. 3

8

Temaki Filadelfia 10

Algas em forma de cone, com arroz,
salmão grelhado, cream cheese,
cebolinha e molho tarê. 33

Temaki de Salmão

Algas em forma de cone, arroz salmão,
cream cheese e cebolinha. 3

Temaki Salmão Crispy

Algas em forma de cone, arroz, salmão
batido com cream cheese, cebolinha e
doritos. 3

9

Temaki Skin

Algas em forma de cone, arroz, skin e
molho tarê. 3

Temaki Vivano

Algas em forma de cone, arroz, salmão
batido, cream cheese, cebolinha e kani,
salpicado com gergelim torrado. 3
10

Cozinha
Chinesa
Camarão ao Molho
Apimentado
1

1

Camarões selecionados, champignon, broto
de bambu, cebola, cebolinha e molho de
tomate levemente picante. 33

Carne com Brócolis

Carne bovina fatiada com brócolis, broto
de bambu e champignon temperados ao
molho shoyu. 33

Carne com Cebola

2

Carne bovina desfiada e cebola temperados
ao molho shoyu. 33

Carne com Fritas

Carne bovina desfiada com batata frita
temperados ao molho shoyu. 33
2

Carne com Legumes

3

Carne bovina fatiada, brócolis, cenoura,
pimentão, acelga, broto de bambu, cebola,
champignon e repolho temperados ao
molho shoyu. 33

Carne com Moyashi

Carne bovina desfiada, moyashi e broto de
bambu temperados ao molho shoyu. 33

Chop-suey

Carne bovina, pimentão, cebola, broto de
feijão, cenoura, repolho e broto de bambu
desfiados temperados ao molho shoyu. 33
3

Frango Empanado

4

Peito de frango em cubos empanados e
salpicados com cebolinha e alho. 33

Frango à Passarinho

5

Coxa e sobrecoxa desossada salpicada com
cebolinha e alho. 33

Frango Agridoce

Frango em cubos empanados, pimentão,
cebola e abacaxi. 33

Frango ao Curry
4

Peito de frango em cubos ao molho Curry,
ervilha e cebola. 33

Frango com Legumes

Peito de frango em cubos brócolis, cenoura,
pimentão, cebola, acelga, broto de bambu,
champignon e repolho temperados ao
molho shoyu. 33

Frango ao Molho de
Gengibre

Sobrecoxa desossada e empanada, cortada
em tiras, temperadas ao molho shoyu com
gengibre, cebolinha e óleo de gergelim. 33
5

Frango xadrez

6

Peito de frango em cubos, pimentão,
cebola e amendoim temperados ao
molho shoyu. 33

Frango xadrez Especial

Peito de frango em cubos, pimentão,
cebola, amendoim, broto de bambu
e champignon temperados ao molho
shoyu. 33

Fruta Caramelada

6

7

Banana, abacaxi ou maçã empanados
com cobertura de caramelo e salpicada
com gergelim branco. 33

Rolinho Primavera

Massa crocante recheada com carne
bovina desfiada, cenoura e repolho. 33

Rolinho de Queijo

Massa crocante recheada com queijo. 33

Rolinho de Banana com
Chocolate

7

Massa crocante recheada com banana,
chocolate meio amargo, suco de limão,
açúcar e canela. 33

Romeu e Julieta

Massa crocante recheada com goiabada,
queijo, açúcar e canela. 33

Salmão com Brócolis

8

Salmão cortado em cubos, brócolis, broto
de bambu e champignon. 33
8

Yakimeshi

Arroz branco com presunto, cenoura,
cebolinha e ovo mexido. 33

Yakissoba Especial

Macarrão chinês, carne bovina fatiada,
peito de frango em cubos, camarões
selecionados, acelga, brócolis, cenoura,
broto de bambu, champignon e couveflor. 33

Yakissoba Clássico

9

Macarrão chinês, carne bovina, peito
de frango em cubos, acelga, brócolis,
cenoura, broto de bambu, champignon e
couve-flor. 33

9

Yakissoba de Camarão 10

Macarrão chinês com camarões frescos,
acelga, brócolis, cenoura, broto de
bambu, champignon e couve-flor. 33

Yakissoba Vegetariano

Macarrão chinês, acelga, brócolis,
cenoura, broto de bambu, champignon e
couve-flor. 33

10

Carnes &
Grelhados
Alcatra
750g. 33
1

Assado de Tira Angus

1

750g. 33

Baby Beef à Fiorentina
750g. 33

Carré de Cordeiro 33

2

750g. 33

Contra Filé
750g. 33

Coração de Frango
750g. 33
2

Costela Bovina
750g. 33

Costela Suína
750g. 33

Cupim
750g. 33

Espeto Misto

3

750g. 33

Fraldinha
3

750g. 33

Galeto na Brasa
Aprox. 1Kg. 33

Linguiça Toscana ou
Apimentada
750g. 33

Maminha na Manteiga
750g. 33

Medalhão de Frango
750g. 33
4

Picanha

4

750g. 33

Queijo Bola na Brasa
750g. 33

Salmão Grelhado
750g. 33

Sobrecoxa desossada
750g. 33
5

5

ASSADOS (PEÇA)
SOB ENCOMENDA

Costela Bovina

6

Peça

Costela Suína Barbecue

7

6

Peça

Cupim Inteiro

8

Peça

Panceta
Peça

Paleta de Cordeiro

9

Peça. 33

Salmão Grelhado 10

7

Peça. 33

ACOMPANHAMENTOS
Arroz à Grega 33
Arroz Biro Biro 33
Arroz Branco 33
Arroz Carreteiro 33
Banana à Milanesa 3

8

Batata Frita 3
Cebola Tirolesa 3
Farofa 33
Feijão 33
Frango à passarinho
com osso 33
Pão de alho com queijo 33

9

Pão de Calabreza 33
Polenta(Tradicional ou c/ queijo) 3
Guarnições e Salgados
Coxinha, Kibe, Bolinho de Queijo,
Croquete de Carne, Coxinha Bechamel 3
SOB ENCOMENDA

10

Pratos
Executivos

Do nº 5 ao nº 10 somente de
segunda à sexta

1 Combinado
1

1

Arroz, feijão, carne, linguiça, sobrecoxa
desossada, farofa e batata frita ou
polenta. 3

2 Baby Beef

2

Baby beef à Fiorentina, arroz à carreteiro,
farofa e batata frita. 3

3 Picanha

3

Picanha grelhada, arroz biro biro, feijão e
batata frita. 3

4 Medalhão de Frango
2

4

Medalhão de frango, arroz à grega,
feijão e polenta. 3

5 Sobrecoxa

5

Sobrecoxa desossada, arroz com brócolis,
polenta frita, legumes souté ou outro
legume. 3

6 Frango à Parmegiana

Filé de frango à parmegiana, arroz
branco, batata frita, brócolis ou legumes
souté. 3
3

7 Frango à Milanesa

Filé de frango à milanesa,
purê de batata, arroz branco e banana à
milanesa. 3

8 Mignon à Parmegiana
Filé Mignon à parmegiana,
arroz branco, batata frita, brócolis,
legumes souté ou outro legume. 3

9 Mignon à Milanesa
4

Filé mignon à milanesa,
purê de batata, arroz branco, banana à
milanesa. 3

10 Salmão

Salmão grelhado, arroz à grega,
brócolis alho e óleo e
purê de batata. 33
Opção Combinada: Executivo
+ Refrigerante ou Suco +
Sobremesa Individual.
5

Cervejas Especiais

Vivano Beer American Pale Ale
Cerveja Artesanal (500ml)

Cerveja cremosa e de espuma persistente.
Lúpulos americanos conferem amargor
equilibrado, aroma cítrico e floral. 33

Coruja Viva (1000ml)

A Coruja iniciou seu voo pelo mundo das cervejas
com uma lager não-pasteurizada, envasada em
garrafas vintage de 1 litro. 33

Coruja Extra (1000ml)

Com a fórmula incrementada por dois tipos de
malte, Vienna e Pilsen, ela ficou mais alcoólica
(6,5%) e aromática, graças aos lúpulos Galena e
Perle. 33

Coruja IPA (1000ml)

ma cerveja aromática, de corpo leve e refrescante.
Possui nível de amargor considerável e alto teor
alcoólico, característicos deste estilo. 33

Produtos sob encomenda
SALGADINHOS

SOBREMESAS

Aceitamos encomendas de salgadinhos
para festas na quantidade que você
desejar. Consulte sobre os prazos de
acordo com o produto e a quantidade.

Os Bolos do nosso cardápio são feitos diariamente,
consulte sobre a necessidade de encomenda para
alguns sabores.Aceitamos encomendas para festas
com o peso e tamanho desejado para todos os bolos.

Sobremesas
Bolo Alpino
de Morango
1

Bolo branco, recheado com chocolate
branco trufado, mousse de chocolate
branco e morangos. Decorado com
chantily, morangos e calda de
morango. 33

Naked Cake
Uva Verde
2

1

2

Massa Naked de chocolate, trufa de
chocolate branco mousse de chocolate
branco e uvas verdes 33

Bolo Tentação

3

Bolo de chocolate com recheio de
mousse de chocolate branco com
morango, cobertura de chantily,
calda de chocolate amargo e calda de
chocolate branco e morangos. 33
3

Bolo Ninho com Morango
4

Bolo Branco, com recheio de leite
condensado e ninho, cobertura com
morangos, chantilly e raspas de
chocolate branco.. 33 NOVIDADE

Bolo Sedução

4

5

Bolo de Chocolate, recheio de creme
de chocolate meio amargo e creme
de chocolate branco, com cobertura
de bombons sonho de valsa. 33
SOB ENCOMENDA

Torta de Morango
Massa doce com recheio de creme de
baunilha e morangos. Cobertura
de geléia de morango. 33
SOB ENCOMENDA

5

C H O CO L AT E S

Bolo Beijinho Ninho

6

Bolo branco com recheio de
beijinho e um delicioso creme
de leite ninho, cobertura de coco e
chocolate branco. 33

6

Bolo Trufado
de Morango 7
Bolo de chocolate recheado e coberto
com mousse de chocolate ao leite
trufado e decorado com morangos
frescos. 33

Bolo Nevado

8

7

Bolo Branco, recheio de abacaxi e coco,
cobertura de chantily, marshmallow,
coco ralado e cerejas. 33

Bolo Sonho de Maracujá
9

Bolo Branco, recheio de leite
condensado e creme de leite Nestlé,
suco de maracujá, calda de chocolate,
maracujá e chantilly. 33 NOVIDADE

8

Bolo Prestígio 10
Bolo de chocolate, recheio de creme
de coco, cobertura de ganache de
chocolate, brigadeiro e coco. 33

Sobremesas Individuais:
Holandesa, Limão, Mousse de
Chocolate, Mousse de Maracujá
Tiramisù, Napolitana e Coco

9

Sobremesas em porção individual. 33

Quindão
Ovos, açúcar e coco. 33

Sorvetes
Sorvete de 1,5 litros e Sorvete Diet.
Consulte sabores disponíveis 33
10

Sobremesas
Naked Cake Churros
1

1

Massa Naked de canela, recheado com
doce de leite, coberto com doce de leite
e mini churros. 33

Naked Cake 2
Dois Amores
Massa Naked de chocolate, trufa
negra, mousse branco, calda de frutas
vermelhas e morangos. 33

Bolo Brigadeiro
2

3

Bolo de chocolate, recheio de brigadeiro
e cobertura de chantily com
chocolate. 33

Bolo Merengue de
Morango

4

Bolo branco com camada de suspiro,
recheado e coberto com chantily,
morangos e calda de morango. 33
SOB ENCOMENDA

3

Bolo Ferrero Rocher

5

Bolo de chocolate recheio de Nutela
e creme de avelã com pedaços de
castanha de caju, decorado com
bombons Ferrero Rocher, calda especial
de avelã, castanha e chocolate . 33

Bolo Floresta Negra
4

Bolo de chocolate com recheio
de chantily, cereja marasquino e
cobertura de raspas de chocolate. 33
SOB ENCOMENDA

Bolo Doce de Leite
Cremoso
Bolo de chocolate, recheio e cobertura
com doce de leite cremoso e raspas de
chocolate ao leite. 33
SOB ENCOMENDA

5

Profiterólis

6

Carolinas, recheio assorvetado sabor
baunilha e cobertura de mousse de
chocolate. 33
6

Pudim de Leite
Condensado
Leite, Leite condensado, ovos e cobertura
de calda de caramelo com ameixas. 33

Petit Gateau
Mini bolo de chocolate com recheio
cremoso de chocolate
(sorvete vendido a parte). 33

Torta Holandesa

7

7

Bolacha Calipso, recheio de creme
assorvetado sabor baunilha e cobertura de
calda de chocolate. 33

Torta de Limão

8

Massa doce, recheio de creme de limão
e cobertura de merengue italiano
gratinado. 33

Torta Mousse
3 Chocolates

8

9

Combinação perfeita de 3 tipos
de mousses de chocolate:
amargo, ao leite e branco. 33

Bolo Mil Folhas 10
Massa folhada, recheio de creme de
baunilha com cobertura de chantily
decorado com carolinas cobertas com
chocolate branco. 33
O Opções: Morango, Doce de leite ou
Creme de baunilha

9

SOB ENCOMENDA

10

Como o produto chega ao seu destino
33 Chega bem

3 Chega com variação

Peça seu Vinho também pelo Delivery
Consulte Carta de Vinhos completa no Site
ou entre em contato com o nosso Sommelier
atendimento@vivano.com.br

As imagens deste Cardápio são meramente ilustrativas

Horário de atendimento (Delivery):
De segunda à sábado e feriados das 11h às 23h
Domingos das 11h às 22h
Consulte nossa lista de preços no site
Informe-se sobre área e taxa de entrega

Av. Goiás, 1135 - São Caetano do Sul
Reservas / Delivery: 4223-5555
atendimento@vivano.com.br
Telefone alternativo 4227-3533
(Habilitado somente em caso de problemas
técnicos com o número principal)

