Aqui, na Brugnetti, selecionamos com o maior cuidado cada ingrediente
que usamos em nossas pizzas e lanches, sempre pensando na melhor
experiência para você. Nossos métodos de seleção e de preparo são
marca registrada de nosso estabelecimento e podem ser percebidos e
provados nos nossos mais de 40 sabores de pizzas e 15 lanches.
Além da comida com os sabores que levam o selo de qualidade
Brugnetti, apresentamos aos clientes as mais variadas bebidas.
Nosso amplo espaço é organizado para receber você, seus amigos e
suas famílias. Garantimos que os momentos aqui vividos são especiais,
proporcionando vivências exclusivas e maravilhosas.
Sabemos da importância do cliente para o nosso sucesso e, por isso,
preparamos diversas opções para serem saboreadas e apreciadas.
Comer na Brugnetti nunca será “só comer”. É um momento a ser vivido, e
esperamos que você desfrute com muita felicidade.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Sexta e Sábado aberta das 18h30 à 0h00.
De Quarta a Segunda das 18h30 às 23h.
Terça-feira aberto apenas no feriado e véspera
TELEFONES
(19) 3804 9609 - (19) 3549 6935
ENDEREÇO
R. Professor Ferreira Lima n° 1833 | Jd. Paulista | Mogi Mirim
SIGA A BRUGNETTI NAS REDES SOCIAS
pizzariabrugnetti

brugnetti_pizzaria

www.brugnetti.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Molho, azeitona e orégano acompanham todos os tipos de pizzas.
Pizza meia a meia
será cobrado
pela pizza de
maior valor.

Troca ou
acréscimo de
produtos será
cobrado à parte.

Trabalhamos
com máquina móvel
para pagamento
em cartão.

Taxa de entrega sob consulta.
gestão de marcas

Cardápios personalizados e exclusivos. - (19) 3806.3679 - agencia@theodorojr.com.br
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PIZZAS ESPECIAIS
Brócolis e Bacon Especial

39,

59,

1120

O melhor vegetal com
bacon, juntos nesta
pizza deliciosa, que
ainda conta com
suculenta mozzarella,
alho tostado, queijo e
coberta com autêntico
Catupiry.

Portuguesa Especial

1122

39,

59,

Das tradições
portuguesas no Brasil,
preparada com
deliciosa mozzarella,
suculento presunto,
ervilhas selecionadas,
palmito da terra, milho,
ovos cozidos e cebola
aromática.

Parma Especial

1126

45,

63,

Esta pizza é das mais
tradicionais no mundo.
Com um preparo de
raízes italianas, leva
irresistível queijo
mozzarella, presunto
parma e rúculas
selecionadas.

Carne Seca Especial

1128

42,

63,

As clássicas técnicas
de dissecar as carnes
herdadas da região
Nordeste são usadas
nesta pizza, preparada
com irresistível carne
seca desﬁada, cream
cheese e cebolas.

Atum Especial

1130

41,

61,

Uma pizza saborosa,
feita com atum, queijo
catupiry, cebolas
aromáticas e coberta
com cream cheese.

02

PIZZAS ESPECIAIS
Marguerita Imperial

37,

59,

22148
Essa pizza é uma
homenagem para Itália,
através de suas cores
presentes na deliciosa
mozzarela e lasca de
mozzarela de búfala,
nos saborosos tomates
cereja conﬁt e
ﬁnalizado com pesto de
manjericão fresco.

Carne Seca c/ Queijo Coalho

41,

63,

22150

A apetitosa pizza de
carne seca é o
resultado da perfeita
combinação de
mozzarela fresca,
carne seca desﬁada ,
delicioso queijo coalho
e pimenta biquinho
com rodelas de cebola.

Roma

39,

39

61,

Essa pizza servida
quetinha é como uma
viagem as maravilhas
com mozzarela
derretida, fatias de peito
de peru , frescos
tomates cereja e
ﬁnalizado com saboroso
cream cheese.

Alho Poró

22157

36,

59,

Este nutritivo alimento
que vem conquistando
a culinária, traz nessa
pizza seu sabor suave e
marcante através do
alho poró refogado,
acompanhado de uma
mozzarela derretida e
parmesão.

Banana Nevada

1146

31,

45,

Deixe seu dia ou noite
mais doce com essa
deliciosa pizza de
banana fatiada,
combinada com uma
deliciosa mozzarela
derretida e coberta
com irresistível
chocolate branco
forneável.
03

PIZZAS DE QUEIJO
Mozzarella 02
A Pizza de Mozzarella é coberta
com um delicioso molho de
tomate, queijo clássico mozzarella
e orégano. Tudo para agradar seu
paladar.

28,

Quatro Queijos 05

Pizza preparada com os queijos
mais apreciados do planeta. Vem
com mozzarella clássica,
provolone da canastra, requeijão
cremoso e parmesão tradicional.

31,

44,

50,

Cinco Queijos 06

Marguerita 07

Com 5 tipos diferentes de queijo,
vem com mozzarella clássica,
provolone da canastra, requeijão
cremoso, parmesão tradicional e o
irresistível gorgonzola!

A mãe de todas as pizzas é
preparada com todo o requinte,
com mozzarella tradicional,
tomates frescos, manjericão
aromático e irresistível parmesão.

33,

31,

52,

47,

Caprese 1147
Essa pizza é uma verdadeira
viagem de sabores para a Ilha de
Capri, na Itália.
Preparada com mozzarella
tradicional, tomates frescos,
mozzarella de búfala, pesto de
azeitonas pretas e ﬁnalizada com
folhas de manjericão.

44,

64,

PIZZAS DE PRESUNTO
Portuguesa 09

Monte Contini 10

Das tradições portuguesas no
Brasil, preparada com deliciosa
mozzarella, suculento presunto,
ervilhas selecionadas, ovos cozidos
e cebola aromática.

Feita com o clássico queijo
mozzarella, suculento presunto,
champignon mediterrâneo,
palmitos selecionados e requeijão
cremoso.

31,

34,

49,

53,

Pizzaiolo 11

Bauru 13

O nosso pizzaiolo tem uma pizza
feita com seus ingredientes
preferidos: presunto, bacon,
escarola refogada, queijo
mozzarella e tomates frescos.

A mais brasileira das pizzas
tem o toque especial Brugnetti.
Preparada com irresistível
presunto, queijo mozzarella e
tomates selecionados.

33,

29,

50,

43,

Grega 15
Diretamente do Monte Olimpo, os deuses gregos montaram esta pizza com
suculento presunto, milho selecionado, palmito e queijo mozzarella clássico.

31,

49,
04

PIZZAS DE MORTADELA
Mortadela aos 4 Queijos 28
Exclusividade da casa, esta pizza é
preparada com uma combinação
perfeita: mortadela e os deliciosos
queijos mozzarella, provolone,
requeijão cremoso e parmesão.

31,

Bologna 29

Das terras das universidades, vem
esta perfeita pizza, preparada com
deliciosa mortadela em tiras, ovos
cozidos, bacon, queijo mozzarella e
irresistível parmesão.

32,

49,

50,

PIZZAS DE CARNE SECA
Carne Seca 31

Carne Seca com Brócolis 32

As clássicas técnicas de dissecar as
carnes herdadas da região Nordeste
são usadas nesta pizza, preparada
com irresistível carne seca desfiada,
mozzarella e cebolas.

Esta irresistível pizza é a pedida
perfeita, preparada com saborosa
carne seca desﬁada, deliciosos
brócolis e queijo clássico
mozzarella.

34,

35,

54,

55,

Do Norte 33
Se as técnicas de preparo vêm do Nordeste, o aprimoramento vem do Norte.
Essa pizza é feita com carne seca fatiada, cebolas e requeijão cremoso.

33,

51,

PIZZAS DE CARNE
Strogonoﬀ 191

Calzone 60

Escolhida por 11 a cada 10
pessoas, esta pizza é preparada
com carne à moda strognoﬀ,
champignon do mediterrâneo e
saboroso queijo mozzarella.

Você escolhe os ingredientes desta
pizza. Qualquer recheio do
cardápio e meia pizza fechada.

37,

42,

59,

Costela 192
Esta pizza é a preferida da clientela, preparada com deliciosa costela
fatiada, queijo clássico mozzarella, vinagrete e rúcula selecionada.

37,

59,
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PIZZAS DE CALABRESA
Calabresa 42

Não existe pizza mais charmosa e
clássica do que esta. Com um sabor
irresistível, é preparada com suculenta
calabresa e cebolas aromáticas e
selecionadas.

28,

Nossos conceitos culinários estão
nesta pizza. Preparada com calabresa,
ovos cozidos, palmito da terra,
cebolas, tomates frescos e queijo
mozzarella.

31,

O sabor do estado mais alegre do
Brasil está nesta pizza, feita com
deliciosa calabresa moída, ovos
cozidos e cebolas selecionadas.

47,

Torino 46

Não é só de futebol que vive a cidade
de Torino. De lá vem esta deliciosa
pizza, feita com calabresa, queijo
mozzarella e parmesão, e selecionado
manjericão. CR7 aprova!

31,

57,

Baiana 47

30,

A Calábria é a ponta sul da Itália e,
dessa área, vem a inspiração para
esta pizza feita com suculenta
calabresa, cebolas selecionadas e
queijo mozzarella.

44,

À Moda 45

35,

Calábria 43

48,

Piemonte 49

A região norte da Itália tem encantos
peculiares, perceptíveis nesta pizza
feita com calabresa, queijo
mozzarella, champignon e lascas de
gorgonzola.

34,

42,

53,

PIZZAS DE BACON
Fiorentina 52

Alemã 57

A beleza da cultura ﬁorentina é
encontrada nesta saborosa pizza, feita
com escarola especial, bacon crocante
e queijo clássico mozzarella.

Não existe 7x1 com esta pizza, feita
com os sabores irresistíveis de um
delicioso queijo mozzarella, bacon
crocante, cebolas e requeijão
cremoso.

31,

33,

49,

54,

Siciliana 58

Batata Frita 1145

Sicília não é só cenário de ﬁlmes, é
também terra desta pizza deliciosa,
preparada com champignon especial,
bacon crocante e queijo mozzarella.

Essa pizza combina tudo de melhor.
Mozzarella tradicional com um corte
especial de batata frita cobertas com
bacon crocante e muito Cheddar

32,

41,

52,

54,

b
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PIZZAS DE FRANGO
Caipira 16
O sabor clássico da comida caipira,
feita com peito de frango caipira
desﬁado, milho selecionado e
clássico requeijão cremoso. Eita
trem bão, sô!

31,

San Remo 18

Feita com suculento peito de
frango desﬁado, palmito da terra,
ovos cozidos, ervilhas selecionadas
e queijo clássico mozzarella.

32,

45,

50,

San Marino 19
Vinda das ilhas mediterrâneas, preparada com saboroso peito de frango
desﬁado, bacon crocante, champignon selecionado e requeijão cremoso.

32,

47,

PIZZAS DE PEITO DE PERU
Siena 24

Rimini 26

Esta pizza é preparada com receita
clássica, vinda de Siena. É feita
com peito de peru defumado,
champignon do mediterrâneo e
queijo mozzarella.

Em homenagem à cidade italiana
de Rimini, esta pizza é preparada
com peito de peru defumado,
champignon do mediterrâneo,
bacon e requeijão cremoso.

33,

33,

51,

Firenze

51,

27

Terra mãe da renascença, Firenze é homenageada com esta pizza, feita com
peito de peru defumado, palmito, queijo mozzarella e requeijão cremoso.

34,

53,

PIZZAS DE LOMBO
Montreal 21

Viena

Esta deliciosa pizza, preparada nos
moldes da tradição canadense,
é feita com suculento lombo de
porco fatiado e requeijão cremoso.

Os palácios austríacos de Viena
deixaram ao povo este luxo de
pizza, preparada com lombo de
porco fatiado, champignon
selecionado e queijo mozzarella.

30,

31,

43,

Viterbo

22

45,

23

Das comunas italianas, esta pizza popular e requintada é preparada com
lombo de porco fatiado, suculento queijo provolone e tomates frescos.

31,

45,

b
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PIZZAS DE PEIXE
Atum 34
Qual a pizza que se jogou do
prato? A pizza de aaaa tum. A
piada pode ser ruim, mas a pizza é
saborosa, feita com atum
selecionado e cebolas aromáticas.

31,

Atum II 35

Desta vez é sem piada. A Pizza de
Atum II é preparada com suculento
atum, ervilhas selecionadas,
palmito da terra, cebolas frescas e
queijo mozzarella clássico.

33,

44,

51,

Aliche 37
O mais seleto dos peixes aparece nesta pizza com um preparo todo especial,
acompanhado de tomates selecionados e um irresistível queijo parmesão.

34,

53,

PIZZAS VEGETARIANA
Rúcula 50
Não precisa ter carne para ter
sabor. Esta pizza é preparada com
suculenta mozzarella, tomate seco
e rúculas especiais.

30,

46,

Monticielo 51

Os italianos conservam vegetais
saborosíssimos em seu clima
mediterrâneo. Esta pizza com
brócolis, tomate seco,
champignon, mozzarella e palmito
é perfeita!

35,

Lazio 54
A região central da Itália dá nome a
esta pizza, preparada com
brócolis, alho tostado,palmito da
terra e queijo mozzarella especial.

33,

O vegetal preferido de todos tem
sua pizza própria, com brócolis,
queijo mozzarella clássico, alho
tostado e queijo tipo catupiry.

31,

Palmito 55

A pizza de palmito não tem muito
enfeite: é gostosa e ponto!
A união do palmito com o queijo
mozzarella clássico é divina!

32,

51,

Brócolis 56

52,

Milho 190

A pizza de milho é simples...
simplesmente maravilhosa! Em
seu preparo, vão grãos de milho
selecionados e requeijão cremoso.

27,

50,

Abobrinha

54,

42,

1117

Esta inigualável pizza une a
sutileza da abobrinha regada com
azeite ao alho refogado, cremoso
parmesão e mozzarella. Perfeita!

49,
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FEITAS PARA VOCÊ
Pepperoni 77

À Moda do Cliente 194

Apresentamos a você esta
deliciosa pizza, preparada com
queijo mozzarella, pepperoni
tradicional fatiado e cebolas.

34,

Esta pizza é você quem monta!
Escolha até 4 ingredientes e nós
prepararemos uma pizza especial
e exclusiva.

56,

61,

PEPPERONI

b
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OPÇÕES PARA SUA
BORDA RECHEADA:
Que tal comer uma pizza com a borda tão saborosa quanto o recheio?
Então, se prepare para conhecer os melhores recheios de bordas que vão
deixar o seu pedaço de pizza maravilhoso, do começo ao ﬁm.

Requeijão

Catupiry
Original

Cremoso
Cheddar

10,

5,5

Requeijão

Cremoso
e Calabresa
Moída

9,5

Requeijão
Cremoso
ou Cheddar
com Alho

Requeijão

Cremoso
com Milho
10,

6,

Requeijão

Cremoso

Mozzarella

com Presunto
10,

12,

Troque o requeijão
por Cobertura de
Catupiry Original
14,

PIZZAS DOCES
Brigadeiro 60
Para ﬁnalizar a noite, tem que ter
esta deliciosa pizza como
sobremesa. O sabor do chocolate
coberto com granulados crocantes
é perfeito!

26,

Banana 647

Banana é a fruta perfeita, ainda
mais quando caramelizada em
fogo alto e servida nesta pizza
incrível com mozzarella, leite
condensado e canela em pó.

27,

39,
09

40,

LANCHES DE HAMBÚRGUER
Pão de Hambúrguer

X-Burguer 265

X-Salada 266

Com preparo especial na chapa,
este lanche incrível vem com 2
hambúrgueres carnudos, queijo
cremoso derretido e tomate
selecionado.

Este lanche tem a união irresistível
da carne com a salada. Vem com 2
suculentos hambúrgueres, queijo
cremoso derretido, tomate e alface
selecionados.

25,

27,

X-Egg 268

X-Tudo 269

Não há muito o que descrever
sobre este lanche saborosíssimo,
preparado com ovos na chapa, 2
suculentos hambúrgueres, queijo
derretido, tomate e alface
selecionados.

2 suculentos hambúrgueres,
presunto frito e tostado, bacon
fatiado e crocante, ovos bem
preparados na chapa, dose
máxima de queijo cremoso e
tomate e alface selecionados.

28,

30,

X-Da Casa Brugnetti

270

Nossos chefes montaram um lanche próprio que é fenomenal. Vem com 2
suculentos hambúrgueres, presunto especial, calabresa temperada, ovos na
chapa, queijo cremoso, tomate e rúcula.

31,

X-Salada Bacon 271

X-Duplo 272

Todo mundo adora bacon, ainda
mais se vier neste incrível lanche,
preparado com 2 suculentos
hambúrgueres, queijo cremoso,
bacon crocante e especial, tomate
e alface.

Todos os melhores ingredientes
em dobro: 4 suculentos
hambúrgueres, presunto especial,
ovos na chapa, bacon crocante,
calabresa temperada, queijo
derretido, tomate e alface.

29,

41,
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LANCHES DE FRANGO
Pão Francês ou de Hamburguer

X-Frango 273

Frango I

Não é só carne vermelha que tem
sabor, como mostra este delicioso
lanche, com ﬁlé de frango
grelhado, tomate e alface
selecionados.

Surpreendente no sabor, o frango I
é feito com ﬁlé de frango grelhado,
queijo derretido, presunto, bacon
crocante, tomate e alface!

23,

274

25,

Frango II 275
Este lanche é completo, uma paixão de sabores! Vem com ﬁlé de frango
grelhado, ovo na chapa, bacon crocante, requeijão cremoso, queijo derretido,
tomate e alface.

26,

CONTRAFILÉ E COSTELA
Pão Francês

Churrasco I

260

Este é o primeiro estágio do lanche
de churrasco. Mais leve, vem com
suculento pedaço de contraﬁlé e
queijo derretido.

Churrasco II

261

Você subiu de nível. Agora, o lanche
vem com contraﬁlé, queijo,
presunto fatiado, ovo na chapa,
tomate fresco e alface.

33,

34,

Churrasco III 262

Churrasco IV

A terceira versão do lanche de
churrasco conta com contraﬁlé,
queijo derretido, tomate fresco,
alface selecionada e... irresistíveis
pedaços de bacon!

Se chegou até aqui é porque
aguenta. A fase 4: suculento
contraﬁlé, ovo na chapa, calabresa
especial, bacon crocante, queijo
derretido, tomate e alface.

263

37,

35,

Lanche de Costela 673
O pai de todos os lanches da Brugnetti! O Lanche de Costela é preparado
com deliciosa costela desﬁada, queijo cremoso, molhos especiais e rúcula.

31,

b
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LANCHE NO PRATO
Pão Francês ou de Hamburguer

Contra-Filé

Frango

Dá aguá na boca só de ler os
ingredientes: Contraﬁlé, queijo
prato derretido, ovo, palmito da
terra, alface selecionada, tomate,
torradas crocantes e fritas! Uau!

Este lanche é pra você: Filé de
frango, queijo prato derretido, ovo,
palmito da terra, alface
selecionada, tomate, torradas
crocantes e fritas! Delicioso!

33,

39,

PORÇÕES
Churrasco Acebolado

Calabresa Acebolada

A parceria mais que perfeita entre
carne e cebola vem nesta porção
ideal para você curtir a noite.

Para os mais fortes que curtem
algo mais ardido, temos esta
porção de calabresa com cebolas!

Meia 32,

Meia 19,

Inteira 50,

Inteira 25,

Batata Frita

Batata Frita c/ Mussarela e Bacon

Não há quem resista, é ideal para
qualquer momento. Porção de
batata frita é deliciosa.

Batata Frita coberta com delicioso
queijo mozzarella derretido e
bacon crocante!

Meia 19,

Inteira 39,

Inteira 25,

Batata Frita c/ Cheddar e Bacon
Tudo bem, se você não está a ﬁm de mozzarella hoje, pede essa porção de
fritas com cheddar cremoso derretido e bacon suculento.

Inteira 37,

SALADAS
Salada Brenta

Salada Arno

Saúde e sabor nunca estiveram tão
próximos. Deliciosa salada com
atum desﬁado, cebolas, alface
selecionada, palmito da terra e
rúcula suculenta.

Não é necessário coisas
gordurosas para que a comida
tenha sabor. Esta salada comprova
isso: deliciosa rúcula, tomate seco
e suculento Presunto Parma.

27,9

27,9

Salada Tibre
Esta salada, além de nutritiva, tem caprichos e sabores únicos. É preparada
com alface selecionada, tomates no ponto, rúcula crocante, palmito da terra
e cebolas em rodela.

23,9
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REFRIGERANTES
Refrigerante
Lata 6

600ml 7,5

Coca-Cola
KS 5

1L 10

H20
600ml 6,

ÁGUA
Água Mineral

Água com Gás

4,

5,

SUCOS
Abacaxi, Abacaxi com Hortelã, Acerola, Morango, Maracujá

Fruta Natural

Laranja

Laranja com Frutas

Laranja Jarras
Jarra 30,

ROASDAÍS ZIO
TOD

ÀS

ru

QUARTAS

19:30
g net tiapiz

f e r em

Copo 12,

Copo 7,
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c/ Leite 9,

b

c/ Água 8,

VINHOS
Vinho Taça

Garrafas Importadas

300 ml 7,5

Consulte o garçom

CERVEJAS
Heineken
600 ml 15,

Eisenbahn
600 ml 13,

Skol

Lata 6,5 600 ml 13,

Brahma

Original

Lata 6,5 600 ml 13,

600 ml 15,

b
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CAIPIRINHAS
De Vinho

De Aguardente

De Vodka

Shot 17,

Shot 17,

Shot 19,

DESTILADOS
Campari

Pinga 51

Shot 10,

Shot 4,

Cuba (Carta Branca)

Cuba (Carta Ouro)

Shot 18,

Shot 18,

Smirnoﬀ

Bacardi

Shot 11,

Shot 11,
14

