


Com inspirações na culinária e na cultura

da América Latina, o Lo.la traz uma nova

proposta para curtir a noite!

Embarque em uma viagem gastronômica

pelos sabores e aromas latinos.

Nossos drinks foram criados com a alegria,

as cores e a música latina, seja para um

momento a dois ou para curtir uma noite

com os amigos. Peça o cardápio de Bebidas

e viva essa experiência.



toda semana
uma sugestão

do chefe

C O N S U LT E !

Menu
Degustação

DO

Domingo a Quinta: 17h30 às 22h

CEVICHE PERUANO CLÁSSICO
DADINHO DE TAPIOCA:  Carne seca e queijo coalho
GUACAMOLE, CHILLI E NACHOS
QUESADILLAS:  Dois queijos ou frango
TACOS:
BURRITOS:  Frango ou carne
CHURROS FLORINDA: Com doce de leite e paçoca

LOLACOCINALATINA
O desperdício será cobrado

P O R  P E S S O A :

R$
,9048 

SERVIDOS DE SÁBADO E DOMINGO

DAS 11H30 ÀS 15H

ALMOÇO
NO LO LA



FILÉ DA FLORINDA   42 

Tiras de �lé de tilápia empanados e crocantes: servidos

com molho especial da Dona Florinda.       

PROFESSOR LINGUIÇA   35 

Linguiça grelhada e acebolada, �ambada na cachaça.

Servido com mostarda, farofa e torrada com creme de 

alho.       

FRANGO CROCANTE DA CHIQUINHA   42

Tiras de �lé de frango empanados em farinha Panko e 

molhos especiais do Lo.la.       

CARNE DO CANGACEIRO   65

Carne seca des�ada, puxada na manteiga de garrafa com 

um toque de alho. Servido com cebola roxa, mandioca 

frita e cesta de pães.      

SANDUBA DO JAIMINHO   32

Filé mignon grelhado, queijo gorgonzola, queijo mussare-

la, rúcula e tomate. Servido na baguete, prensada como 

um envelope.      

PANCETA DO SEU BARRIGA    25

Crocantes tiras de barriga suína. Acompanha cesta de 

pães e molho de alho.

PASTELEIRA (8 unidades)   29

Das feiras brasileiras para sua mesa! Crocantes e quenti-

nhos em dois sabores deliciosos, queijo com geleia de 

pimenta e carne des�ada, acompanhados de salsa criolla e 

geleia de pimenta.

PREFERIDA DO TESOURO   68

Tiras de �lé mignon grelhadas, molho madeira, cebola 

roxa, cebolete, palmito e catupiry. Acompanha batata frita 

e cesta de pães.

FILÉ DO CHAVES (individual)   54

Tiras de �lé mignon grelhadas com bacon, champignon,

um suave molho de mostarda, acompanhadas de arroz 

com brocólis, e como não poderia faltar as tiras de 

presunto.

novidades



Opção com ou sem coentro Opção com ou sem pimenta

Nachos   37

Cobertos com carne moída, chilli, cheddar, queijo, bacon,
tomate, cebola e pimenta jalapeño.

Quesadillas
(1 unidades)  17
(2 unidades)  34

• 4 Queijos:Gorgonzola, mussarela, provolone e catupiry;
•  Frango cremoso com bacon e milho.

Tacos
(1 unidade)   15

(2 unidades)   29

• Carne des�ada, alface, cream cheese e queijo;
• Carne suína des�ada, tomate, cebola, molho

de limão e alface.

Burrito
(1 unidade)   17

(2 unidades)   34

• Frango cremoso, cheddar, milho e alface;
• Carne moída, alface, chilli e cream chesse;

• Carne suína des�ada, queijo, molho de limão,
tomate, cebola e alface.

M A S S A S

M E X I C A N O

Chapéu mexicano   42

Recheado com queijo e manjericão, puxado na manteiga
de ervas, servido com tomate picado fresco, azeite e alho.

So�atelle   41

Recheado com carne seca e abóbora ao molho de tangerina.

Talharim tricolor   39

Servido com tomate fresco, queijo gorgonzola e compota
de pera.         



• T A P A S •
� � � � � � � �

Patacones (8 Unidades)    24 

Típica entrada colombiana feita com banana-da-terra;
Textura crocante e levemente salgada harmonizando

perfeitamente com os molhos especiais da casa, um aioli
de coentro, bem popular na América Latina e uma clássica

salsa criolla.

        Dadinhos de Tapioca (10 Unidades)   28

Receita totalmente Brasileira, criada pelo Chef Rodrigo
de Oliveira, essa entrada única agrada todos os paladares,
recheados com queijo coalho ou carne seca acompanhada

de um molho da casa feito com pimenta dedo de moça
e laranja, uni sabores e texturas. Se �cou na dúvida,

peça pela porção mista!
        

   

 Trio Perfeito (Chilli 200g/ Guacamole 200g/ Nachos 100g)   45

Chilli feito com frijoles rojos mexicanos, especiarias, tomates,
pimentão, carne moída e pimenta chilli. Guacamole feito

com abacate maduro, cebola roxa, tomate, coentro, pimenta dedo
de moça e limão. Acompanhados de nachos.

Peça nachos adicionais!  

Casquinha de Siri (1 unidade/100g)    15

Elaborada com sua carne branca e extremamente
leve e saborosa com uma mistura muito tradicional

de temperos, acomodada em uma casca de concha.    



T A P A S

        

Provoleta (1 Unidade/200g)    19

A provoleta é um suculento pedaço de  queijo provolone

tostado na chapa que �ca simplesmente divino, crocante

por fora e derretido por dentro.  A provoleta é indispensável

para a sua noite! Nossa sugestão: acompanhá-la com um dos

nossos drinks clássicos, como o Mojito de Limão.

Porção de batata frita    19

Empanadas Argentinas  11 (unidade)/ 30 (porção com  3)

Faça uma viajem gastronômica sem pegar avião.
Delicie-se com as empanadas de carne com azeitona, queijo

e cebola, frango com requeijão ou integral com escarola
e queijo minas. Acompanha uma deliciosa salsa criolla.

Bolinho de Carne (8 Unidades/240g)    26

Não existe no Brasil inteiro uma entrada mais tradicional!
dos botecos de esquina à restaurantes mais so�sticados, eles

sempre dão o ar da graça.
Aqui no Lo.la você experimenta nosso bolinho de carne

com molho único acrescentando mais suculência à porção! 
  



Ceviches

O Cebiche, Seviche ou Ceviche é baseado
em peixe cru, de alta qualidade e frescor, marinado

em sucos cítricos, com outros ingredientes quase
que obrigatórios como: cebola roxa, pimenta dedo

de moça, milho, batata doce e coentro.

Peruano Clássico   38

Peixe branco marinado no limão, milho cozido, batata doce,
cebola roxa, coentro e pimenta dedo de moça.    

Mexicano   42

Peixe branco marinado no limão com abacate, nachos,
tomate picado, cebola roxa, coentro e pimenta dedo

de moça e, para deixar un poquito más caliente: gotas
de Tabasco vermelha, criando uma combinação de texturas

e sabores que vai deixar você querendo mais.     

Opção com ou sem coentro Opção com ou sem pimenta

Pirangi   45

Peixe branco, camarão e polvo marinados no limão com caju,
cebola roxa, coentro e pimenta dedo de moça.     

Macarena   46

Ceviche elaborado com peixe branco, camarão e polvo
marinados no limão e laranja, com manjericão, manga,

pepino, cebola roxa, coentro e pimenta dedo
de moça.Hey Macarena!         



E N S A L A D A S
Saladas em pratos individuais, em versões altamente gourmetizadas,

com temperos e ingredientes cada vez mais inusitados.

Cubano   40

Essa deliciosa refeição é elaborada em uma baguete prensada
com paleta de porco, marinada por 24 horas no molho cubano,

grelhada com fatias de presunto, queijo suíço, pepinos em
conserva e mostarda. É o sanduíche mais vendido do Lo.la.

Sugestão: Peça um delicioso Mojito para acompanhar! 
        

Mechada com Guacamole   38

O Sandwiche de carne mechada com guacamole é elaborado
em uma baguete com carne des�ada, salsa criolla, uma

generosa camada de guacamole e nachos triturados.
Opção: sem guacamole.

S A N D U Í C H E S

Sandwiches 

Inca   32

Uma salada com um toque Peruano. Tem em sua composição
um mix de folhas, quinoa, feijão preto, milho verde, tomate picado,

tomate cereja e abacate. Temperada com pimenta dedo de moça,
coentro e limão.

Moai   38

Essa salada é elaborada com mix de folhas, camarão puxado no azeite,
com um toque leve de limão, salsa, tomate picado, tomate cereja,

cebola roxa, abacate e manjericão.

Calabaza abóbora   35

Quibe assado de abóbora cabotiá levemente
picante com quinoa e uma salada de mix de folhas ao azeite

de ervas acompanhado de salsa criolla.       

Salada da Maria Flor   35

Mix de folhas frescas, tomate cereja, palmito, cenoura, pepino
e molho de iogurte com hortelã.       



P L A T O S

Calieeentes

P R A T O S  Q U E N T E S  I N D I V I D U A I S

Baião de Dois   43

Elaborado com arroz branco, feijão fradinho, carne seca
e pimenta biquinho �ambados na cachaça. Acompanhados de

uma tira de queijo coalho e uma fatia de abóbora cabotiá
levemente perfumada com azeite de ervas, grelhados na chapa.

 Moqueca   49
Opções: Filé de cação ou Filé de tilápia  

Composta por camarão, banana, leite de coco, pimentões,
tomate, cebola e azeite de dendê. Acompanhada de um

delicioso pirão.

Pulpo Marinero   75

Elaborada com tenros tentáculos de polvo grelhados com um leve
toque cítrico do limão, um delicioso e brasileiríssimo arroz que leva

leite de coco e coco ralado em sua composição,
acompanhados de batatas rústicas. Um prato que elevará seu

paladar a outro nível.

A Costela   49

Esse prato assinatura do Lo.la é uma obra de arte constituída por
uma deliciosa costelinha suína, marinada por 48 horas em especiarias

e temperos e assada lentamente em baixa temperatura garantindo
sua suculência, cor e maciezregada por um molho de jabuticaba.
Acompanhamento: farofa de banana com toque de pimenta dedo

de moça que simplesmente fecha a harmonização fantástica
desse prato.

       
La Chascona   55

Composta por um magní�co arroz de lulas �ambadas no conhaque
com ervas, tomate picado, cebola e tomates cereja salteados.

Um prato com histórias de amor.

Tilapia al Camarón   48

Esse prato uni a suavidade adocicada do camarão e do tomate com
a textura única de um belo �lé de tilápia grelhado, acompanhado

de um arroz com raspas de limão que �naliza a harmonização deste
prato, agradando todos os paladares.



P R A T O S  P A R A  C R I A N Ç A S

Pastel de Choclo   45

É um magní�co escondidinho de carne com milho elaborado com
tiras de �lé mignon, temperados com especiarias chilenas, coberta

com uma camada de ovos cozidos e �nalizada
com um espesso creme de milho gratinado com queijo.

Bife de Chorizo ou Ancho    74
Consulte opção disponível

Um suculento bife de 300g ao seu ponto,
acompanhado de arroz biro-biro, batatas rústicas e um delicioso

chimichurri.

Caldo de feijão preto com couve   27

Tipicamente brasileiro e receita da avó do chef : caldo de feijão
preto, calabresa, bacon e couve picado. Servido com parmesão

e croutons.

Creme de mandioca com carne seca    27

Como não poderia faltar nas noites geladas da nossa Jundiaí,
um creme de mandioca com carne seca. Servido com parmesão

e croutons.

Platos calientes

Caldos

PLATOS PARA NIÑOS

Pepitas de Pollo   23

 Um tradicional prato que todas as crianças adoram.
Simples e muito gostoso, uma porção de arroz branco

com batatas fritas e isca de frango.

Opção com carne bovina   30

Talharini de Niño    39

 Esse ninguém resiste! Delicioso talharini com duas
opções de molhos: tomates picados e salteado

 ou deliciosa manteiga derretida.



Churros Florinda   24

 Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café?

Com certeza essa frase acompanhou sua vida inteira nos programas

do Chaves, mas a Dona Florinda não fazia só café, ela era portadora

de uma receita incrível de churros. E, aqui no Lo.la, fazemos uma

singela homenagem. Deliciosos churros caseiros, acompanhados

de doce de leite e farofa de paçoca. Um tesouro!

Volcano   26

Para quem tem um paladar apurado e so�sticado, essa sobremesa

representa uma obra de arte. Um maravilhoso bolinho de doce de

leite com recheio cremoso, servido com sorbet caseiro de banana

e raspas de rapadura nordestina.

Helado de La Abuela   24

Sorvete caseiro cremoso de chocolate meio amargo com recheio

cremoso de limão siciliano.

Pudim de tapioca   24

Pudim com calda de rapadura e sorbet de manga e raspas de coco.

POSTRES
� � � � � � � � � �



Be
bi
das 
Consulte nosso
Cardápio de Bebidas



Sangría e Clericot  |  Opção em jarra ou taça

Sangria Vinho Nacional: Vinho tinto nacional da Serra Gaúcha, Cointreau,
maçã, cereja, uva, morango, laranja e suco de laranja.   74-23

Clericot Vinho Nacional: Vinho branco nacional da Serra Gaúcha, Cointreau,
maçã verde, laranja, uva verde, abacaxi e água gasei�cada.   75-24

bebidas

sucos

Água sem Gás   6

Água com Gás   6

Refrigerante: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Guaraná, Guaraná Zero,
Água Tônica, Água Tônica Diet, Scweepes Citrus, Soda limonada

e H2O Limão   7

Café Nespresso Colombiano Rosbaya. Acompanha água com gás, petit four
e rapadura   6

Suco Tropical (limão tahiti, limão siciliano, amoras, açúcar, água com
gás e gelo)   14

Suco Natural de Laranja   8

Suco Natural de Limão   8

Suco Natural de Limão com Hortelã   9

Suco Dulce y Amargo: Laranja com Limão   9

Suco de Tomate: Temperado com pimenta do reino, tabasco, molho
inglês, suco de limão e sal)   13

Soda Italiana: Maçã verde e Lichia   12

CERVEJAS

Cerveja Artesanal (consulte) 22
Sul Americana 600ml    16
Cerveja sem Álcool      10

Original 600ml     15
Theresopolis 600ml  (consultar sabores) 22

Sol Long Neck    11
Malzbier Long Neck    10
Heineken Long Neck    10

Heineken 600ml     16
Stella Artois Long Neck    10

Corona Long Neck    12



Mojitos

Mojito Clássico: Rum prata, folhas de hortelã, suco de limão, água gasei�cada e açúcar. 24

Mojito de Morango: Rum prata, folhas de hortelã, suco de limão, morango fresco, água
gasei�cada e açúcar.  25

Mojito de Maracujá: Rum prata, folhas de hortelã, suco de limão, maracujá fresco, água
gasei�cada e açúcar.  25

Mojito me Gusta: Rum prata, folhas de hortelã, suco de limão, maracujá e morango
frescos, água gasei�cada e açúcar).    27

Margaritas

Margarita Tradicional: Tequila prata, Cointreau e suco de limão.  29

Margarita de Morango: Tequila prata, Cointreau, suco de limão e morango
fresco.   30

Margarita de Curaçau Azul: Tequila prata, Cointreau, Curaçau azul e suco
de limão.   26

Margarita de Manga: Tequila prata, Cointreau, suco de limão e manga fresca. 27

Margarita dos Margaritas: Tequila prata, tequila ouro, Cointreau, suco de limão
e suco de laranja. 27

Caipirinhas

Caipirinha de Cachaça: Limão, morango, maracujá ou manga. 21

Caipirinha de Vodka ou Saquê: Limão, morango, maracujá ou manga. 23

Caipirinha Especial de Cachaça: Morango com gengibre e hortelã / Uva com
manjericão / Maracujá, morango e pimenta rosa / Banana com limão.   22

Caipirinha Especial de Vodka ou Saquê: Morango com gengibre e hortelã / Uva
com manjericão / Maracujá, morango e pimenta rosa / Banana com limão.   25

Caipirinha de Cerveja: Vodka, limão com cerveja Sol.   27



Cócteles Tradicionales Latinos
Coquetéis Tradicionais Latinos

Pinã Colada: Rum prata, suco de abacaxi, abacaxi em fruta, leite condensado e leite
de coco.  25

Fresa Colada: Rum prata, suco de morango, morango em fruta, leite condensado
e leite de coco.  22

Cuba Libre: Rum prata, coca-cola e suco de limão. 18

Tequila Sunrise: Tequila prata, suco de laranja e grenadine. 20

Caju Hermano: Vodka, suco de caju e compota de caju. 20

Pisco Sour: Suco de limão, albumina, açúcar e gotas de angostura. 32

Pisco Sour de Manga: Pisco, suco de imão, manga em fruta, albumina, açúcar e gotas
de angostura. 33

Michelada: Suco de tomate temperado com molhos e especiarias, borda de pimenta
caiena e uma garrafa de cerveja Corona. 27

Sexo en la Playa: Vodka, licor de pêssego, suco de laranja e grenadine. 25

Pisco Tônica: Feito com Pisco, agua tônica, zimbro e raspas de limão. 28

Bloody Mary: Tequila prata e suco de tomate temperado com especiarias e molhos.25

Daiquiri: Rum prata, Cointreau, suco de limão e açúcar.  26

Mar del Caribe: Vodka, Curaçau azul, soda e suco de limão.  24

Pirata: Rum prata, suco de laranja e Curaçau azul. 24

Tintos
Casa Valduga Naturelle  90

Santa Helena Cabernet Sauvignon (375 ml)  35
Santa Helena Cabernet Sauvignon (187 ml)  25

Alfredo Roca Pinot Noir    120
Concha y Toro Cabernet Sauvignon  55

Concha y Toro Carmenere    55
De los Man Malbec  72

Gran Tarapaca Cabernet  110
Leon Tarapaca Syrah  90

Espumantes
Salton Demi-Sec   60
Salton Moscatel    60

Salton brut    60
Brancos

Santa Helena Sauvignon Blanc 58
Santa Helena Chardonnay    58

Verde
Calamares    76

Rosé
Concha y Toro Rosé   54

Vinhos



Gins

Bombay Tonic: Bombay Sapphire, água tônica, limão.    29

Strawberry Tonic: Bombay Sapphire, água tônica, açúcar, morangos frescos.29

Pineapple Dry Tonic: Bombay Sapphire, água tônica, Martini Extra Dry,
abacaxi.   31

Tangerine Tonic: Bombay Sapphire, água tônica, manjericão, tangerina 29

Citric Tonic: Bombay Sapphire, água tônica, limão siciliano, Martini Bianco  31

Cachaça Artesanal    12
Cachaça Ypióca Prata    13

Rum Bacardi Prata    16
Tequila José Cuervo Ouro    18

Tequila Sauza Ouro    18
Tequila Sauza Prata    18

Tequila Espolón Reposado    22
Tequila 1800 Reposado    21

Jack Daniel’s    21
Jack Daniel’s Honey    21

Jack Daniel’s Fire    21
Jagermeister    12

Licor 43    15
Cointreau    12



Gins

Cosmopolitan: O cosmopolitan é um coquetel famoso que ganhou muito espaço

ao aparecer no �lme Sex in the city e hoje ganha espaço no Lo.la, preparado com

vodka, licor de laranja, suco de limão e cramberry .   22

Arriba: Arriba com esse coquetel incrível, preparado com vinho seco, leite

condensado e abacaxi.   21

Pedacinho do céu: Esse coquetel fará você lembrar as maravilhas que a América

Latina proporciona, céu azul, nuvens lindas e paisagens inesqueciveis. Preparado

com leite de coco, suco de abacaxi, leite condensado, vodka e um toque de curaçau

blue.   24

Long island: Um coquetel saboroso e refrescante, preparado com vodka, tequila

ouro, licor de laranja, gin, suco de limão, açúcar e coca cola.   25

Hot Hot: Um coquetel para os amantes de pimenta,aqui no Lo.la trouxemos o

coquetel perfeito, preparado com vodka, licor de pêssego, suco de limão, gengibre e

abacaxi com leves gotas de pimenta tabasco.  29

Chilcano: Originário do Peru, o chilcano é um coquetel leve e te leva a uma

experiência incrível e muito refrescante. Preparado com pisco, suco de limão, açúcar,

com um toque de citrus e angustura.  32

Daiquiri de manga: De origem cubana, o daiquiri recebeu o nome de uma das

praias de Santiago e que hoje é um dos principais coquetéis das coquetelarias

cubanas. Aqui no Lo.la trouxemos um toque brasileiro, preparado com rum prata,

licor de laranja, manga e açúcar.   29

Mojito Pineapple: O famoso mojito aqui no Lo.la ganhando um novo toque,

preparado com rum prata, hortelã, abacaxi, suco de limão, água com gás e açúcar. 23

Caipirita del chaves: Um drink especialmente aos fãs de chaves, essa bebida é uma

singela homenagem ao seriado que até hoje faz adultos e crianças se divertirem.

Preparado com tequila prata, suco de limão, polpa de tamarindo e grenadine.   28

Ay Caramba: Inspirado na margarita, Ay caramba ganha novos toques. Preparado

com tequila prata, açúcar, suco de limão, manga e grenadine.    28

NOVIDADES
DA CASA



Sangria sem álcool: Uma bebida sem álcool que irá proporcionar uma incrível

experiência e muito refrescante, preparada com uvas roxas, maçã vermelha, cerejas,

suco de laranja, açúcar e suco de uva. Experimente também nosso Clericot sem

álcool   16

Limonada de coco: Um coquetel originário em cartagena na Colômbia, ganhando

um espaço no Lo.la e proporcionando uma experiência deliciosa. Preparado com

leite de coco, leite condensado, suco de limão e toques de coco ralado.   12

Su�air: Saboroso e refrescante o su�air e preparado com sorvete de chocolate,

leite condensado e morango.   12

Coquetel de frutas: Preparado com frutas vermelhas, leite condensado e muito

gelo e coquetel irá encher seu paladar de sabor.   13

Blue Hawaii: Um conquetel saboroso e refrescante, preparado com vodka, rum,

curaçau blue, suco de abacaxi, goma e suco de limão.   27

Daiquiri de mel: Mais um membro para os amantes de daiquiri e no Lo.la ganha

toques brasileiros. Preparado com rum prata, mel e suco de limão.   25

Margarita de mel: A famosa margarita aqui no Lo.la ganha mais um membro

para a família, agora com um toque brasileiro. Preparado com tequila prata, licor

de laranja, suco de limão e toques de mel.   27

Gin tônica: O grande gin tônica recebe mais um integrante, preparado com

gengibre, mel, gin bombay, água tonica, pimenta rosa e toques de pimenta

caiene.   30

Caipirinha - Vodka & cachaça   26

• Limão com mel

• Paçoca

• Jabuticaba (limão ou abacaxi)

• Brasileirinho ( limão Taiti, limão siciliano

e maracujá)

• Caipi cravo (cravos, limão, gengibre e mel)

• Bobeirinho(limão e frutas vermelhas)


