
R O T I S S E R I E

COMIDA FRESQUINHA | CONGELADOS | ALMOÇO

PORÇÕES PARA LEVAR 
Aqui você encontra porções de diferentes tamanhos 

práticas para o dia a dia. 

CONGELADOS
Para quem quer maior praticidade 

e flexibilidade em casa ou na viagem. 

A produção dos nossos pratos depende do dia da semana e da qualidade 
das matérias primas disponíveis no mercado. 

Verifique a validade dos alimentos na embalagem

DICAS DE PREPARO
Confira nas nossas redes sociais dicas de como aquecer 

ou descongelar os alimentos em casa. 

www.marinesrotisserie.com.br
      @marines_rotisserie

Devido aos acontecimentos atuais, estamos com a equipe e jornada 
reduzidos. Não produzimos todos os pratos diariamente. 

Agradecemos a compreensão de todos.
Este cardápio é atualizado regularmente, consulte no nosso site.  



ESTACIONAMENTO CONVENIADO
Rua Carneiro da Cunha 167.

ENDEREÇO
Rua Carneiro da Cunha, 215. Pça da Árvore - SP

FUNCIONAMENTO  (horário provisório)

TERÇA À SEXTA
SÁBADO
DOMINGO
SEGUNDA
FERIADOS (durante a semana)
FERIADOS (Sexta e Sábado)

9:00 às 15:00
8:30 às 15:30
Fechado
Fechado
Fechado
(Horário alternativo)

(11) 5589-1471
(11) 5581-3762
(11) 97315-4509

DELIVERY
ENCOMENDAS
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ALMOÇO DO DIA - VIAGEM
Terça à Sexta 

Confira as opções diariamente no nosso site

DELIVERY
Escolha os seus produtos e verifique conosco a disponibilidade 

dos pratos. Temos frescos ou congelados.  

PRATOS RÁPIDOS
Variedade em refeições completas para comer em casa 

ou no trabalho.  Frescos ou congelados.

www.marinesrotisserie.com.br
      @marines_rotisserie

HIGIENIZAÇÃO
Ao chegar em casa, higienize as embalagens de plástico 

com álcool 70%. 
(atenção às datas de validade, o álcool pode danificar 

as etiquetas informativas)
Lave bem as mãos antes de todas as refeições.



Abobrinha refogada
Berinjela à milanesa
Berinjela à parmegiana
Brócolis alho e óleo
Couve manteiga refogada
Escarola refogada

Espinafre refogado
Quiabo com carne moída
Quiabo com shoyu
Repolho com cenoura refogada
Tofu com legumes
Verduras refogadas

Berinjela ao shoyu
Maionese de legumes
Saladas higienizadas 
(Alface americana, Alface Lisa, Alface Crespa, Agrião, Rúcula, Folhas Mix)

Tomate sweet grape

Carno moída 
Estrogonofe
Karê
Tofu com legumes
Prato Rápido

VEGETARIANO

SALADAS

VERDURAS E LEGUMES

Alcatra à milanesa
Alcatra à parmegiana
Almôndegas ao m. madeira
Almôndegas ao sugo
Almôndegas sem molho
Bracciola
Carne desfiada para laches
Carne seca acebolada

Filé mignon grelhado
Filé mignon à milanesa
Filé Mignon à parmegiana
Filé Mignon ao molho madeira
Maminha assada fatiada c/ molho
Mini espeto de f.mignon à milanesa
Mini hambúrger de carne
Picadinho

Arroz branco
Arroz integral
Arroz Takigomê
Arroz Yakimeshi
Batata chips 
Batata doce assada
Batata doce frita
Dobradinha
Estrogonofe de filé mignon
Estrogonofe de frango
Farofa
Feijão 
Feijão preto

Feijão preto com paio
Feijão tropeiro
Feijoada
Frango xadrez
Karê
Kibe assado
Kibe de berinjela assado
Nishimê
Risoto de frango com palmito
Tempurá de legumes
Udon
Yakissoba

CARNES BOVINAS

Mini torta de frango 
Mini torta de palmito
Mini torta de camarão  
Escondidinho de carne
Escondidinho de frango

Torta de frango 
Torta de palmito  
Torta de camarão
Torta de legumes

TORTAS 

Mini pão de batata
Pão caseiro
Pão de forma integral
Pão de forma de batata
Pão de forma de cenoura 

Pão de forma de manteiga
Pão de forma de inhame
Bisnaguinha integral
Binsaguinha de leite

PÃES CASEIROS

PRATOS VARIADOS

PRATOS RÁPIDOS

Prato Rápido
Prato Rápido especial (Peixes ou Filé mignon)

Canja de galinha
Canja c/ arroz integral
Caldo verde
Creme de cabotiá
Creme de mandioquinha

Ervilha
Feijão
Legumes com carne
Legumes light
Lentilha

SOPAS

Todos os produtos já estão porcionados e embalados.                               

Devido aos acontecimentos atuais, estamos com a equipe e jornada reduzidos. Não produzimos todos os pratos diariamente. 
Agradecemos a compreensão de todos.

Este cardápio é atualizado regularmente, consulte no nosso site.  



Almôndega sem molho
Ensopado de sobrecoxa com 
quiabo
Filé de frango grelhado
Filé de frango à milanesa
Filé de frango à parmegiana

Frango ao shoyu
Frango xadrez
Isca de frango à milanesa
Yakitori (espeto) de 
sobrecoxa

Costelinha assada
Costelinha com missô
Linguiça toscana
Panceta
Tonkatsu (Lombo à milanesa)

Anchova assada em pedaços
Bacalhau com batatas ao forno
Filé de Pescada à milanesa
Saint Peter com batatas ao forno

Saint Peter grelhado
Salmão ao molho shoyu
Salmão assado em postas
Sardinha à milanesa

AVES

SUÍNOS

PEIXES

Canelone misto 
Canelone de queijo c/ espinafre
Espaguete ao sugo
Espaguete à bolonhesa 
Espaguete alho e óleo  
Lasanha ao sugo 
Lasanha à bolonhesa 

Lasanha de berinjela
Nhoque ao sugo  
Nhoque à bolonhesa
Panqueca de carne
Panqueca de frango 
Panqueca de palmito
Mini pizza de mussarela

Canelone misto
Canelone de queijo c/ espinafre
Massa para lasanha
Nhoque de batata 

MASSAS COM MOLHO

SALGADOS GRANDES

Arroz doce
Bolinho de chuva caseiro
Rosquinha
Bolo de banana integral
Bolo de cenoura c/ chocolate
Bolo de chocolate
Bolo de fubá 
Bolo de iogurte 
Bolo de laranja

Bolo de milho
Canjica
Gelado de abacaxi
Gelatina colorida
Gelado de morango
Oshirukô (somente inverno)
Pipoca doce
Sagú

Brigadeiro
Docinhos mistos
Queijadinha
Quindim

Brigadeiro especial
Mini pão de mel

SOBREMESAS CASEIRAS

Bolinho de bacalhau
Bolinho de carne
Bolinho de queijo
Bolinho de milho
Coxinha
Kibe
Enroladinho de salsicha 

Mini hot dog
Esfiha de carne
Esfiha de frango
Esfiha de queijos c/ espinafre
Mini Pastel de carne 
Risoles de palmito 

DOCINHOS PARA FESTAS

SALGADINHOS

www.marinesrotisserie.com.br

    @marines_rotisserie

MASSAS SEM MOLHO

Bolinho de carne
Coxinha

Acompanhe as nossas redes sociais e fique sabendo 
das nossas novidades!

Todos os produtos já estão porcionados e embalados.                               

Devido aos acontecimentos atuais, estamos com a equipe e jornada reduzidos. Não produzimos todos os pratos diariamente. 
Agradecemos a compreensão de todos.

Este cardápio é atualizado regularmente, consulte no nosso site.  


