
ARIES / Espresso 30ml •6,50
Café intenso e rápido

CAPRICÓRNIO/Macchiato 40ml •8,00
Café e um pouco da crema do leite (tem vegano tb) 

LEÃO / Cappuccino 150ml • 11,00
Café, leite e crema do leite (tem vegano tb)

LIBRA / Latte macchiato 200ml • 11,00
Leite, mais leite e uma dose de espresso  
(tem vegano tb)

VIRGEM / Mocaccino 200ml • 14,00
Café, leite e o seu sabor preferido:
 Leite condensado 
 Ganache de chocolate da casa 
 Caramelo salgado da casa 

CÂNCER / Filtrado
Escolha o método:
       V60 220ml • 12,00 | 440ml 18,00
       Aeropress 220ml • 12,00 
       Chemex 440ml • 18,00
       Clever 220ml • 12,00
       Prensa 220ml • 12,00 | 440ml 18,00 

AQUÁRIO / Café turco 50ml • 11,00
Café com especiarias, um pouco de borra e muita 
cultura 

CAUDA DE COMETA 200ml • 16,00
Nosso chocolate cremoso, bem chocolatudo e 
com um toque de especiarias. Já doçado

VIA LÁCTEA 200ml • 15,00 
Leitinho, quentinho, docinho e aromatizado  
com especiarias: uma alquimia de sabores 
 
ESTRELA DO ORIENTE 200ml • 14,00
Chai latte feito no lunático com chá preto,  
leite e especiarias. Levemente picante e bem 
aromático e docinho. Respira, inspira e relaxa! 
(tem vegano tb)

CHÁ DE VÊNUS 250ml • 14,00
Não chega a 460°C como o planeta, mas o nosso 
chá de abacaxi, laranja, hortelã e sementes de 
coentro chega bem quentinho e é perfeito para 
acalmar e ajudar na concentração. Respira, não 
pira e foca. Tá com calor? Também servimos 
essa belezura gelada 

PLANETA VERMELHO 250ml • 12,00
De longe é lindo! De perto também. Chá inten-
so na cor e no sabor, feito com hibisco, laranja 
e erva cidreira. Quente ou frio, você escolhe. 
Propriedades: diurética, calmante, anti-inflama-
tória e digestiva

PEIXES/Espresso tônica 300 ml • 13,00
Uma dose de espresso, água tônica, fruta cítrica 
desidratada e gelo

SAGITÁRIO 220ml • 15,00
Uma dose de espresso, leite, leite condensado, ma-
racujá e chantilly

ESCORPIÃO 220ml • 15,00
Espresso, leite e geleia de tangerina (tem vegano 
tb)

TOURO 300ml • 19,00
Shake de Ovomaltine com espresso duplo e sorvete 
de baunilha
 
GÊMEOS  / Affogato 150ml • 15,00
Sorvete de baunilha artesanal com espresso

SODA MARCIANA 300ml •11,00 
A NASA precisa estudar essa soda de maçã verde 
feita toda aqui no Lunático. Contatos imediatos  
de 3º grau com refrescância e sabor!  Já adoçada

PLUTÃO É PLANETA, SIM! 300ml • 13,00
Chás gelados também têm seu lugar ao sol  
e o nosso é de pêssego da casa, super refrescante e 
já é servido adoçado

METEOREO 300ml  • 22,00
Misturar oreo, sorvete de baunilha e leite fica bom, 
vai? Esse milkshake não fica pra trás

TERRA, PLANETA ÁGUA
 Sem gás  • 5,00
 Com gás • 6,00
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Chantilly opcional • 3,50

Leite vegetal opcional • 2,00

COMBO BARISTA• 30,00
1 espresso + 1 filtrado de 220ml + 1 café gelado 
(peixes, escorpião ou sagitário)   

OLÁ, EU SOU O CAFÉ LUNÁTICO!
Estudo, faço, sirvo e falo sobre café especial! Seja muito bem vindo/a ao meu universo! 

Para fazer o seu pedido você pode marcar direto no cardápio/comanda com a caneta azul e 
entregar no balcão para o/a barista.

www.cafelunatico.com.br   
@cafelunaticorj

CARDÁPIO ELABORADO POR MONIQUE OLIVEIRA



MEIA LUA • 5,00 
Chipa. Uma mistura de biscoito polvilho com pão de queijo (3 unidades)

TERRA PLANA (existe apenas nesse cardápio, por favor) • 14,00   G
Ciabatta artesanal quentinha e crocante com manteiga derretida (tem vegano tb)

TORRADA ASTRÓPOLIS  G
Uma super torrada com o acompanhamento que você escolher
 com manteiga • 12,00
 com geleia • 15,50
 com mix de queijos (mussarela, grana padano e gouda) • 18,00

BRUSCHETTA DAS GALÁXIAS • 23,00   G   G
É quando uma fatia de ciabatta encontra o tomate confit feito pelos lunáticos, acompanhado de grana padano e 
manjericão. É de outro planeta, é das galáxias (tem vegano tb)

SANDUICHE MAGNÉTICO • 28,00  G
Parece um ímã, de tão atraente e gostoso. Pão australiano, fatias de pastrami, grana padano e molho lunar (doses 
certas de mostarda e maionese) 

Dúvidas? É só falar com a equipe de baristas.  
Eles amam falar sobre café, sobre comida  
e otras cositas más.

Fique atento pois temos opções veganas.

G  Contém glúten

ESCOLHA, MARQUE E ENTREGUE

www.cafelunatico.com.br   
@cafelunaticorj
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TERRA• 25,00
1/2 terra plana + 1 café (áries, capricórnio, leão ou libra) + 1  fatia de bolo (perguntar o sabor do dia)

AR • 30,00
1/2 terra plana + 1 café (áries, capricórnio, leão ou libra) + 1 atmosfera ou estratosfera

ÁGUA • 35,00  G
1/2 terra plana + 1 café (áries, capricórnio, leão ou libra) + 1 bebida sem café (cauda de cometa, via láctea, estrela 
do oriente, soda marciana ou plutão é planeta, sim) e 1 fatia de bolo simples (perguntar o sabor do dia)

FOGO • 90,00 G
1 porção de meia lua + 1 terra plana + 1 torrada astrópolis com manteiga + 2  cafés (áries, capricórnio, leão ou libra) 
+ 2 bebidas sem café (cauda de cometa, via láctea, estrela do oriente, soda marciana ou plutão é planeta, sim) + 
1 fatia de bolo  (perguntar o sabor do dia) + 1 atmosfera ou estratosfera
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Quer entender 
qual café 
combina com 
cada signo e o 
porquê?

Quer saber 
sobre os 
métodos para 
fazer café?

ATMOSFERA • 13,00
Assim como as camadas da atmosfera, o parfait do lunático tem as suas camadas, mas ao invés de gases são de 
creme de café, Iogurte e granola lunática

ESTRATOSFERA • 13,00
Aqui as camadas são um pouquinho diferentes: geleia de morango, iogurte e granola lunática

PÃO PERDIDO NO ESPAÇO • 22,00 G
Rabanada feita no pão Petrópolis com caramelo salgado. Ela é grelhada na hora e o seu preparo  tem duração de, 
aproximadamente, 20 minutos

LUA CHEIA • 14,00 G
Cocada de forno cremosa e servida quentinha com sorvete de baunilha

BURACO NEGRO • 13,00
Bolo de chocolate sem farinha, bem cremoso, servido quente e com chantilly de tangerina

SORTE DO DIA • 9,00 G
Todo dia tem bolo fresquinho e se isso não é sorte, não sei o que é. Se interessou?


