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OATMEAL RAISIN
(Mini, Bite, Nano)

Massa de baunilha, 
aveia e passas.

BROWNIE COOKIE
(Mini, Bite, Nano)

Massa de chocolate
com pedaços de chocolate

meio amargo e nozes.

WHITE CHOCOLATE CHIPS

Massa de baunilha com
(Mini, Bite, Nano)

 pedaços de chocolate branco.

CHOCOLATE CHIPS
WITH M&MS

Massa de baunilha com pedaços
de chocolate meio amargo

e M&M’s. 

(Mini, Bite, Nano)

CHOCOLATE CHIPS
(Mini, Bite, Nano)

Massa de baunilha
com pedaços de chocolate

meio amargo.
com pedaçosde chocolate meio 

TRIPLE CHOCOLATE 
(Mini, Bite, Nano)

Massa de chocolate

amargo e chocolate branco.

DOUBLE CHOCOLATE
(Mini, Bite, Nano)

Massa de chocolate
com pedaços de chocolate

meio amargo.

CHOCOLATE CHIPS
WITH MACADAMIA

(Mini, Bite, Nano)
Massa de baunilha com pedaços

de chocolate meio amargo
e macadâmia.

WHITE CHOCOLATE CHIPS 
WITH WALNUTS

Massa de baunilha, com grandes pedaços 
de chocolate branco incrustado 
de nozes chilenas crocantes. 

(Mini, Bite, Nano)
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Cook
ie Sandwich

 

2 mini cookies (sabores clássicos), 
recheados de sorvete, creme de avelã 

ou doce de leite. COOKIE FIT
(Mini, Bite, Nano)

Massa de chocolate coberto com creme de 
amendoim, farinha de amêndoas, linhaça, 

tapioca e amendoim em pedaços.

Massa de chocolate com pedaços
de chocolate diet BELGA 

e maltitol.

 DOUBLE DIETCOOKIE WITH FRUITS 
Cookie coberto com creme
de avelã e frutas (morango,

kiwi, uva ou banana).



CO
OK

IES Co-br
an

di
ng

COOKIE DULCE DE LECHE 
Cookie tradicional feito com massa 
de baunilha e pedaços de chocolate 

meio amargo recheado com o 
delicioso Dulce de Leche Argentino 

Havanna.

Cookie duplo chocolate coberto 
com creme crocante de Ovomaltine
povilhado com flocos Ovomaltine.

COOKIE OVOMALTINECOOKIE ROCKS 
OVOMALTINE

Cookie tradicional cravejado 
com Ovomaltine Rocks.



BROWNIE
Brownie de chocolate ou nozes com 

pedaços de chocolate, sorvete de creme, 
chantilly e calda de chocolate.

Cookie (sabores clássicos) à sua escolha, 
sorvete de creme, chantilly e calda de 

caramelo ou chocolate.

COOKIE ICE MOUNTAIN

CINNAMON ROLL
Massa de pão enrolada em canela

e açúcar coberta com cream cheese
e calda de chocolate e caramelo.

APPLE COBBLER
Cookie de Chocolate Branco, com maçãs 
picadas e assadas cobertas com açúcar 
mascavo e canela, uma bola de sorvete 
de creme, chantilly e calda de caramelo.

CHEESECAKE
Cheesecake tradicional, coberto

com geleia de amora ou morango.

AMERICAN PANCAKES  
Pancakes com cobertura à sua escolha.

Turbine com uma porção 
de sua preferência.
Consulte valores.



O que é

O MALTE 
forma-se a partir de 

sementes de cevada que são 
imersas de molho em uma 
grande cuba de água fria. 
Quando o grão absorve o 
máximo possível de água, 

cerca de 45%, dá-se a 
germinação.

malte?
O produto é ingrediente para diversos alimentos,  
até mesmo doces! 

Muitas bebidas são preparadas com o cereal para 
substituir os grãos de café. Os benefícios são vários: 
prevenir anemia, melhorar o funcionamento do 
sistema nervoso, fortalecer os ossos, dentes e muito 
mais...

O mais legal é que, aqui no Mr. Cheney, além da 
opção com café é possível pedir versão malted.

As bebidas com malte são sinalizadas com 
este ícone, experimente!



 

PRODUTO DISPONÍVEL TAMBÉM NA VERSÃO MALTED, ONDE SUBSTITUÍMOS O CAFÉ PELA CEVADA.
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CHOCOLATE QUENTE
Leite vaporizado,

 chocolate em pó ou ovomaltine.

CAPPUCHENEY
Leite vaporizado, café blend

Mr. Cheney, canela, chocolate
em pó, chantilly e farofa de cookie.

CAPPUCCINO  
Leite vaporizado, café blend Mr. Cheney, 

canela e chocolate em pó.
   

CHOCO MILK QUENTE
Chocolate meio amargo, ovomaltine, 

cacau, canela e leite.

Café blend Mr. Cheney,
creme da avelã e leite.

     

10,50

 



ESPRESSO CARIOCA ESPRESSO CURTOCHOCOLATE CREMOSO 
Chocolate meio amargo,

cacau e leite.

ESPRESSO

MACCHIATO
Crema de leite

e café blend Mr. Cheney.

LATTE
Café blend Mr. Cheney

e leite cremoso.

 

ESPRESSO DUPLO MACCHENEY  
Café blend Mr. Cheney, chantilly, 

leite e farofa de cookie.

 



OVOMALTINE 28 G ...................................................................

LEITE INTEGRAL 300 ML  .........................................................

MAPLE 65 G ............................................................................

FRUTA 15 G .............................................................................

SORVETE 50 G .........................................................................

REQUEIJÃO 35 G  .....................................................................

CHANTILLY 15 G ......................................................................

CREAM CHEESE FROSTING 30 G .............................................

CREME DE AVELÃ 45 G ............................................................

DOCE DE LEITE 25 G ................................................................

GELEIA (AMORA OU MORANGO) 30 G  ......................................

LEITE CONDENSADO 20 G  .......................................................

MANTEIGA 10 G .......................................................................

PORÇÕES
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e cebola dourada na manteiga. de azeitonas pretas
e rodelas de tomate assado.

maionese com molho de vinho tinto, 
cogumelos e catupiry.

PETALUMA  
Beirut bread, tiras finas de frango

marinado, cream cheese, queijo gouda
e rodelas de tomate assado.

TURLOCK 
Pão de mandioquinha,

tiras de frango grelhado,

SAN DIEGO 
Pão francês, carne desfiada
com pimentões e azeitona,

muçarela e maionese.

SONOMA 
Ciabatta, salame, muçarela,
cream cheese com tapenade

PÃO DE QUEIJO GOUDA

6 UNID. 

YUBA  
Pão de queijo recheado

com cream cheese, bacon,
queijo prato e ovo mexido.

LOS ANGELES
Focaccia de alecrim,

queijo gruyère, muçarela
3 UNID.



Cookieshake

PRODUTO DISPONÍVEL TAMBÉM PARA VIAGEM. PRODUTO DISPONÍVEL TAMBÉM NA VERSÃO MALTED, ONDE SUBSTITUÍMOS O CAFÉ PELA CEVADA.
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FRAPPÉ DE CAFÉ 
Café espresso, leite condensado, 

sorvete de creme.

MUD FRAPPÉ 
Creme de avelã, sorvete de 

creme e café blend Mr. Cheney.

MILK SHAKE
Sorvete de creme,
leite e cobertura.

CHOCOLATE GELADO
Calda de chocolate,

leite e chocolate em pó.

ICED CAPPUCCINO
Gelo, café espresso, chocolate

em pó, chantilly e canela.Um cookie à sua escolha,
sorvete de creme e cobertura.

COOKIE SHAKE

- Ovomaltine
- Creme de Avelã
- Doce de Leite
- Maple
- Fruta
- Chantily 
- Geléia  
     

TURBINE COM UMA PORÇÃO* 
DE SUA PREFERÊNCIA:

*CONSULTE VALORES NA PÁGINA DE PORÇÕES.
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AS ÁGUA (500 ML) 
ÁGUA COM GÁS (500 ML) 
ÁGUA DE COCO 

 SUCO LATA
 SUCO INTEGRAL

 REFRIGERANTE LATA

 H20H!

 CHÁ GELADO

 CHÁ IMPORTADO

 

LIMÃO SICILIANO 
(Soda Americana)

Água com gás, xarope monin
de limão siciliano.

PINK LEMONADE
(Soda Americana)

Água com gás, xarope monin
de limão e framboesa.

MAÇÃ VERDE
(Soda Americana)

Água com gás, xarope monin
de maçã verde.

FRAMBOESA
(Soda Americana)

Água com gás, xarope monin
de framboesa.
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presentes

BIG COOKIE 4 ESTAÇÕES
Cookie gigante 

com decorações diversas.

DECORATED COOKIE
Cookie à sua escolha

com decorações diversas.

BIG COOKIE
Cookie gigante decorado. 
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Leve a experiência Mr. Cheney para sua casa!

MIX PANCAKE
Um mix para panqueca pronto.

CAFÉ MOÍDO MAPLE 600 ML PACK 
24 NANO COOKIES

TRADICIONAL E TRIPLO.
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PANCAKE MIX TO GO
+ MAPLE 600 ml
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PANCAKE (3 und.) + CAFÉ ESPRESSO

PÃO DE QUEIJO GOUDA (3 UNIDADES) + CAFÉ ESPRESSO
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CAIXAde cookies

*Válido somente para os cookies clássicos.

COMPRE 20 E LEVE 25.....
COMPRE 15 E LEVE 18.....
COMPRE 10 E LEVE 12 .......
COMPRE 6 E LEVE 7............
6 MINI COOKIES...................






