*Este cardápio pode sofrer alterações sem aviso prévio!

Os valores praticados neste cardápio se diferem,
dos preços para consumo no local.

Promocionais
Molho, mussarela e
orégano: acompanham
todas nossas pizzas!

Alho e óleo
alho e óleo e orégano.

Baianinha
calabresa fatiada, pimenta calabresa e cebola.

Calabresa
calabresa fatiada e orégano.

Calabresa com Cebola
calabresa fatiada, cebola e orégano.

Frango
frango desfiado e óregano.

Frango com Milho
frango desfiado, milho e orégano.

Lombo
lombo suíno defumado e orégano.

Marguerita
tomate, parmesão e manjericão.

Milho
milho e orégano.

Milho Especial
milho e cebola.

Bordas Recheadas

Mussarela
mussarela, tomate em rodelas e orégano.

Catupiry | Cheddar
ou Mista
Pequena R$ 6,90
Grande R$ 7,90
Big
R$ 8,90

Napolitana
mussarela, tomate e parmesão.

Três Queijos
mussarela, parmesão e provolone.

Philadelfia
Pequena R$ 9,90
Grande R$ 11,90
Big
R$ 13,90

Broto

Pequena

Grande

Big

R$ 18,50 R$ 31,50 R$ 37,90 R$ 43,90
4 pedaços
(1 sabor)

6 pedaços
(1 sabor)

8 pedaços
(2 sabor)

12 pedaços
(2 sabor)

Tradicionais
Molho, mussarela e
orégano: acompanham
todas nossas pizzas!

Americana
bacon em cubos, pimentão, tomates e azeitona.
Atum
atum em lascas e orégano.
Bacon
bacon em cubos e azeitona.
Bolonhesa
molho bolonhesa e parmesão.
Bolonhesa com Cheddar
molho bolonhesa, cheddar e parmesão.
Calabresa com Catupiry
calabresa fatiada e catupiry.
Calabresa Especial
calabresa fatiada, cebola e cheddar.
Calito
calabresa fatiada, cebola, palmito e azeitona verde.
Camponesa
milho, bacon, ovos e tomate.
Catupaia
catupiry, orégano e batata palha.
Cearense
milho, bacon, farofa temperada e catupiry.
Champignon
champignon em conserva fatiado.
Cheddar com Palmito
palmito, champignon e cheddar.
Defumada Especial
lombo suíno defumado, bacon, palmito e catupiry.
Do Entregador
presunto, cebola, palmito e azeitona.
Frango Caipira
frango desfiado, catupiry e milho.
Frango com Catupiry
frango desfiado ecatupiry.
Frango com Cheddar
frango desfiado echeddar.
Frango Crocante
frango desfiado, catupiry e batata palha.

Broto

Pequena

Bordas Recheadas
Catupiry | Cheddar
ou Mista
Pequena R$ 6,90
Grande R$ 7,90
Big
R$ 8,90
Philadelfia
Pequena R$ 9,90
Grande R$ 11,90
Big
R$ 13,90

Grande

Big

R$ 22,00 R$ 39,90 R$ 44,50 R$ 49,90
4 pedaços
(1 sabor)

6 pedaços
(1 sabor)

8 pedaços
(2 sabor)

12 pedaços
(2 sabor)

Havaiana
lombo suíno defumado eabacaxi.

Lombo Canadense

Tradicionais
Molho, mussarela e
orégano: acompanham
todas nossas pizzas!

lombo suíno defumado e champignon em conserva.

Lombo com Catupiry
lombo suíno defumado e catupiry.

Mexicana
calabresa picada, pimentão, ovos picados e azeitonas.

Milho com Bacon
milho e bacon em cubos.

Mineira
bacon em cubos, milho e catupiry.

Palmito Especial
palmito, frango desfiado e bacon em cubos.

Palmito
mussarela e palmito picado.

Paulista
palmito, milho, ervilha e azeitonas.

Portuguesa
presunto, cebola, ovos e azeitonas.

Presunto

Bordas Recheadas

presunto e tomate em rodelas.

Siciliana
champignon em conserva fatiado, bacon fatiado e pimentão.

Vegetariana
tomate, palmito, milho, ervilha e azeitonas.

4 Queijos com Bacon
mussarela, provolone, parmesão, catupiry e bacon em cubos.

4 Queijos com Milho
mussarela, provolone, parmesão, catupiry e milho.

Philadelfia
Pequena R$ 9,90
Grande R$ 11,90
Big
R$ 13,90

4 Queijos
mussarela, provolone, parmesão, catupiry.

Broto

Pequena

Catupiry | Cheddar
ou Mista
Pequena R$ 6,90
Grande R$ 7,90
Big
R$ 8,90

Grande

Big

R$ 22,00 R$ 39,90 R$ 44,50 R$ 49,90
4 pedaços
(1 sabor)

6 pedaços
(1 sabor)

8 pedaços
(2 sabor)

12 pedaços
(2 sabor)

Aliche

Especiais

aliche, tomate e orégano.

Atum Especial
atum em lascas, tomate seco, palmito e parmesão.

Molho, mussarela e
orégano: acompanham
todas nossas pizzas!

Brasileirinha

calabresa, milho, ervilha, lombo suíno defumado, cebola, ovos e bacon em cubos.

Brócolis
brócolis temperado com alho, óleo e bacon em cubos.

Brócolis Especial
brócolis temperado com alho, óleo catupiry e parmesão.

Carne Seca
carne seca, ovos e cebola.

Catunga
atum, ovos, catupiry, e azeitona.

Chinesa
mussarela, peperone, pimentão, cebola, ovos e manjericão.

Crocante

Broto

R$ 25,50
4 pedaços
(1 sabor)

milho, bacon, calabresa e batata palha.

Curitibana
mussarela, presunto picado, milho, bacon, cheddar e azeitonas.

Da casa
tomate, calabresa, bacon, milho e azeitonas.

Delivery Especial
tomate, pimentão, bacon, palmito e azeitonas.

Pequena

R$ 41,90
6 pedaços
(1 sabor)

Do Forneiro
tomate, calabresa, palmito, milho, cebola e azeitonas.

Do Pizzaiolo
calabresa, frango, milho, ovos e azeitonas.

EscarolaEspecial
tomate seco, escarola temperada com alho, óleo e bacon em cubos.

Escarola

Grande

R$ 48,90
8 pedaços
(2 sabor)

escarola temperada com alho, óleo e bacon em cubos.

Espanhola
frango, tomate, palmito e catupiry

Frioland
salame italiano, tomate seco e azeitonas.

Frango Especial
calabresa, frango, bacon, milho e 4 queijos.

>>>> Frango cremoso <<<<
Peito de frango, batata palha, bacon e creme de leite.

Gorgonzola
parmesão, provolone e gorgonzola.

Big

R$ 55,90
12 pedaços
(2 sabor)

Especiais
Grega
atum, ovos, palmito e azeitonas.

Molho, mussarela e
orégano: acompanham
todas nossas pizzas!

Lombo Especial
lombo suíno defumado, champignon e catupiry.

Mista

presunto picado, palmito picado, bacon em cubos, cebola e tomate.

>>>> Nachos <<<<
Bolonhesa, cheddar e nachos.

NapolitanaEspecial
tomate, parmesão, gorgonzola eazeitonas.

Peperone com Cheddar
peperone fatiado e cheddar.

Peperone
peperone fatiado e orégano.

>>>>Peito de Frango com Philadelfia<<<<
Peito de frango, milho, bacon e philadelphia.

Romana
atum em lascas e cebola.

Romanesca
presunto desfiado, ervilha, champignon e catupiry.

Rúcula
rúcula fresca, bacon em cubos e tomate seco.

Salame Italiano
salame italiano fatiado.

Strogonoff

Broto

R$ 25,50
4 pedaços
(1 sabor)

Pequena

R$ 41,90
6 pedaços
(1 sabor)

strogonoff de carne com champignon e batata palha.

>>>> Strogonoff Gratinado (invertido)<<<<
Strogonoff de carne com champignon, batata palha e fina capa de
queijo gratinado.

Texana
atum em lascas, cebola, parmesão, bacon e azeitonas.

Tomate Seco
tomate seco, ervilha, palmito, parmesão e catupiry.

Tomate Seco Especial
alho frito, champignon, tomate seco e manjericão.

Tomatilho
Peito de frango em cubos, tomate seco e pimentão fatiado.

4 Queijos Especial
parmesão, provolone, mussarela, presunto picado e champignon.

5 Queijos
parmesão, mussarela, provolone, catupiry e gorgonzola.

6 Queijos
mussarela, provolone, parmesão, catupiry, gorgonzola echeddar.

Grande

R$ 48,90
8 pedaços
(2 sabor)

Big

R$ 55,90
12 pedaços
(2 sabor)

Doces
Banana
banana, leite condensado e canela.

>>>>>Banana Nevada<<<<<
Mussarela, banana fatiada, creme de leite, chocolate branco e coco ralado.

Mussarela e creme de
leite: acompanham todas
nossas pizzas!

>>>>>Banoffi<<<<<
Mussarela, banana fatiada e doce de leite e chocolate branco

Beijinho
chocolate branco e coco ralado.

Brigadeiro
chocolate preto e granulado.

Califórnia
mussarela e frutas em calda (abacaxi, figo, pêssego, ameixa e cerejas)

Chocolate
chocolate preto e cerejas.

ChocolateCrocante
chocolate preto e amendoim em flocos.

Choconana
banana, chocolate preto.

Festiva
chocolate preto e confeti.

Morango
chocolate preto e morango.

Morango Especial
chocolate branco, creme de leite e morango.

Prestígio
chocolate preto e coco ralado.

Sonho de Valsa
chocolate preto e sonho de valsa.

Broto

Pequena

Grande

Big

R$ 25,50 R$ 41,90 R$ 48,90 R$ 55,90
4 pedaços
(1 sabor)

6 pedaços
(1 sabor)

8 pedaços
(2 sabor)

12 pedaços
(2 sabor)

Calzones
4 queijos e orégano são
adicionados em nossos Calzones!

Calabresa
calabresa picada e quatro queijos.

5 Queijos
mussarela, parmesão, provolone, catupiry e gorgonzola.

Da Casa
lombo suíno defumado, champignon, palmito, ovos e azeitona.

Do Chefe
frango desfiado, palmito, bacon e champignon.

Especial
calabresa fatiada, frango, bacon e milho.

Frango
frango desfiado e quatro queijos.

Lombo
lombo suíno defumado picado e quatro queijos.

Presunto
presunto picado e quatro queijos.

Strogonoff
strogonoff de carne com champignon e azeitonas.

Vegetariano
pimentão, tomate, milho, brócolis, palmito e champignon.

Grande
R$ 55,90

Porções
Bolinho de Aipim Recheado
(Carne Seca ou bacalhau) (14 unidades)

Cebola Empanada
Dadinho de Tapioca
Com Geleia de Pimenta
Frango (Coxinha da asa) 15 pedaços
Frango (Tulipa) 15 pedaços
Empanada na farinha de trigo

Fritas
Fritas com bacon e queijo
Mandioca
Mandioca c/ Bacon e Queijo
Mignon
(Com mostarda e cebola 400gr)

Panqueca Bolonhesa
(3 unidades)

R$ 28,90
R$ 18,90

R$ 18,50
R$ 28,90
R$ 32,00

R$ 17,90
R$ 23,90
R$ 17,90
R$ 23,90
R$ 33,90
R$ 21,90

Polenta
Polenta com bacon e queijo
Queijo Coalho

R$ 19,00
R$ 22,90
R$ 23,90

Palitos de Churros - 10 Unidades

R$ 12,00

Acompanha doce de leite

Sanduíches
HAMBURGUER ESPECIAL 130g

Pão especial tostado
na manteiga e
molho de maionese,
acompanham todos
os nossos
sanduíches!

Bacon
Hambúrguer, alface, tomate, bacon e mussarela.
Bife Especial
Alface, tomate, queijo, bife e ovo (acompanha fritas)
Bife
Alface, tomate, queijo, bife e ovo.
Burguer
Hambúrguer e mussarela.
Calabresa
Hambúrguer, alface, tomate, calabresa e mussarela.
Egg
Alface, tomate, hambúrguer, ovo e mussarela.
Cebola Crispy
Molho de alho, alface, tomate, hambúrguer, mussarela e cebola crispy.

Salada
Alface, tomate, hambúrguer e mussarela.
Tudo
Alface, tomate, hambúrguer, calabresa, bacon, ovo e mussarela.
Tudo Especial - (acompanha fritas)
Alface, tomate, hambúrguer, calabresa, bacon, ovo e mussarela.
Cheddar Burguer
Hambúrguer e queijo cheddar

Adicione fritas no seu hambúrguer
por + R$5,00

R$ 17,90
R$ 23,90
R$ 17,90
R$ 10,50

R$ 14,90
R$ 13,90
R$ 15,90
R$ 14,90

R$ 19,90
R$ 24,90
R$ 12,90

Bebidas
CERVEJAS
Amstel 600ml
R$ 13,50
Brahma 600ml
R$ 10,90
Budweiser 550ml
R$ 13,50
Heineken 600ml
R$ 13,50
Original 600ml
R$ 13,50
Serramalte 600ml
R$ 13,50
Skol 600ml
R$ 10,90
Stella Artois 550ml
R$ 13,50
Cerveja Long Neck
R$ 7,50
Cerveja Lata
R$ 5,00

Produto destinado à maiores de 18 anos.

REFRIGERANTES
1 litro retornável
R$ 7,00
1 litro descartável R$ 7,00
600 ml
R$ 6,00
2 litros
R$ 11,90
Consulte sabores
Latas
R$ 5,00
Água Mineral
R$ 4,00

Vinhos
Garrafa

Brasileiros

Chilenos
Casillero Del Diablo
Cabenet Sauvignon
Concha Y Toro Selecion
Cabenet Sauvignon/Carmenere
Santa Helena
Cabenet Sauvignon
Santa Carolina
Cabenet Sauvignon

R$ 25,00
R$ 32,00

R$ 32,00
R$ 65,00
R$ 45,00

R$ 65,00
R$ 39,00

R$ 45,00
R$ 39,00

Argentino
Latitude 33
Cabenet Sauvignon

R$ 59,00

** Vinho Colonial
Taça
Bordo Seco/Bordo Suave

R$ 11,00

Consulte disponibilidade do produto e demais rótulos.

Colonial
Bordo Seco/Bordo Suave
Del Rei
Bordo Seco/Bordo Suave
Del Rei Madeira
Bordo Suave
Miolo Reserva
Cabenet Sauvignon
Miolo Seleção
Cabenet Sauvignon

Baixe nosso app clicando nos link’s abaixo:

https://itunes.apple.com/br/app/justino-pizza-bar/id1098016665?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wabiz.delivery.justino&hl=pt_BR

