
MAIALINO PANINO

MAIALINOPANINO.COM.BR(11) 94226-9948 CONTATO@MAIALINOPANINO.COM.R

PANINI

PEÇA JÁPEÇA JÁ

MAIALINO (antigo Copa!)
Nosso pão, copa lombo (pulled pork) temperado com dry rub (mix de condimentos) cozido por
6h no suco de maçã verde, servido com molho defumado e toque de molho inglês. Picles de
cenoura crocante e maionese verde. E para finalizar folhas de rúcula.

 
CAPRESE
Nosso pão, pasta de tomate, rúcula, pesto da casa e uma generosa porção de mozzarella di
bufala (em fatias) . Recomendamos que seja aquecido, mas em temperatura ambiente também
fica uma delícia. 

COSTELA
Nosso pão tostado dos dois lados, uma deliciosa costela desfiada cozida em baixa temperatura
com cerveja preta, finalizada com cebola, tomate e mais cerveja preta. Finalizado com nossa
maionese verde, uma vinagrete e um fio de melado. 

FORMAGGIO
Nosso pão recheado com uma suculenta combinação de três queijos: muçarela de búfala,
queijo gorgonzola suave e pasta de queijo de cabra. Prensado no tostex. 

MORTADELLA (nova versão!)
Nosso pão, mortadella em finas fatias, burrata, nosso pesto verdíssimo da casa e pasta de
tomate assado.  

PASTRAMI 
Nosso pão, pastrami bovino artesanal em fatias, cebola caramelizada, mostarda Dijon e rúcula. 

PROSCIUTTO (nova versão!)
Nosso pão, lâminas de presunto cru italiano em finas fatias, rúcula, crocantes de parmesão,
finalizado com uma especialíssima pasta de trufas negras e manteiga noisette. 

ROSBIFE
Nosso pão, rosbife de lagarto com cebola refogada na manteiga, molho inglês e mostarda
Dijon. Delicioso pesto da casa e um crocante de parmesão. Incorporando os sabores: tomate
confit. 

SALAME (nova versão!)
Nosso pão, pasta de sardella (receita clássica das mammas italianas preparadas com
pimentões vermelhos, cebolas, anchovas, pimenta e alho), salame italiano em finas fatias,
rúcula e pasta limone. 

SALMONE
Nosso pão, lâminas de salmão defumado, pasta de alcaparras, picles de cebola roxa com
hibisco e rúcula fresca.
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Todos acompanham mix de chips (batata doce,  batata inglesa e mandioquinha).  

 

http://pedidos.damatasalada.com.br/da-mata-salada
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https://deliverydireto.com.br/maialino
http://deliverydireto.com.br/maialino
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MEU MAIALINO 
Monte seu panino como prefer i r :  nosso pão feito na casa diar iamente,  

1 pr incipale ,  1 pasta,  1 verdure.  E adicione os extras que quiser.  Acompanha

mix de chips (batata doce,  batata inglesa e mandioquinha).  
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PRINCIPALE
Copa (Pul led Pork)
Costela
Mortadel la
Mozzarel la di  bufala (em fat ias)
Pastrami
 

+10,00
+8,00

 
 

+10,00

Prosciutto
Rosbife
Salame
Salmone

+14,00
+15,00

 
+16,00

Escolha 1

Escolha até 2 -  a  pr imeira é por nossa contaPASTA  
Maionese Verde
Mostarda Di jon*
Pasta de Alcaparras
Pasta de Quei jo de Cabra
Pasta de Tomates Assados

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Pasta de Tomates Frescos*
Pasta de Trufas Negras
Pasta de Sardel la
Pasta Limone
Pesto da Casa 

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Escolha até 2 -  a  pr imeira é por nossa contaVERDURE
Cebola Caramelizada*
Picles de Cebola*
Picles de Cenoura* 

5 ,00
5,00
5,00

Rúcula* 
Tomate confit*
Vinagrete 

5 ,00
5,00
5,00

FORMAGGIO
Burrata
Crocante de parmesão
Mozzarel la di  bufala (em fat ias)  
Lascas de quei jo parmesão

12,00
7,00
7,00
7,00

Escolha até 3

Gostar ia de receber aquecido ou em temperatura ambiente?

COMBOS
1 PANINO + 1 VINHO 187ML

Escolha 1 panino e 1 vinho branco ou tinto
pequeno de 187ml com 15% de desconto.  

 2 PANINI + 1 VINHO 750ML
Escolha 2 panini e 1 vinho branco ou tinto

de 750ml com 15% de desconto. 

2 PANINI + 1 BURRATA 
Escolha 2 panini e 1 burrata com pesto da
casa e torradinhas com 15% de desconto.  

59 50

99 85

*Ingredientes veganos.  O Nosso Pão é vegano.
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ACOMPANHAMENTOS
MIX DE CHIPS
Mix de chips de batata doce,  batata inglesa e

mandioquinha.  Se quiser ,  escolha uma pasta para

acompanhar:  maionese verde ou pasta l imone.  

13 BURRATA
Burrata (100g) ,  pesto da

casa e rúcula.  Acompanha

uma porção de torradinhas.  
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SOBREMESAS
BOLO QUENTE AL CIOCCOLATO
Del icioso bolo quente de chocolate com cobertura de br igadeiro.  E ,  à  parte ,  um granulado
meio amargo para você jogar por cima.  

BEBIDAS

BEBIDAS ALCOÓLICAS
VINHO TINTO 187ML 
Consulte a marca e preço com o nosso atendimento

VINHO BRANCO 187ML
Consulte a marca e preço com o nosso atendimento

VINHO TINTO 750ML 
Consulte a marca e preço com o nosso atendimento

VINHO BRANCO 750ML
Consulte a marca e preço com o nosso atendimento
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COCA COLA 350ML COCA COLA ZERO 350ML7 7
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PANINO DOLCE DI  LATTE
Nosso pão,  tostado e recheado com doce de le i te argentino (é caramel izado e mais escuro,
com sabor inexpl icável) ,  e  para f inal izar ,  chocolate 70% em pó por cima. Aprox.  125g
(equivale a metade do tamanho dos nossos panini  salgados) 
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