
Tudo começou com um pão. Um sonho e 
um pão, um pão dos sonhos e uma boa 
receita com gostinho de família. Muita 

vontade e a dedicação cuidadosa da 
D. Flavia e do Sr. Adolfo deram início à 
Aquarius. Agora, preparamos a casa para 

o aniversário de 50 anos da marca que 
continua vendendo os pães dos sonhos e 
tantas outras delícias. Acompanhe os 
preparativos para esta comemoração 

usando e acessando: #Aquarius50anos   

A Vida é Feita de Encontros
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 O pão é a nossa especialidade! 
 São mais de 50 tipos com diferentes 
 técnicas e ingredientes. 
 Escolha o pão de sua preferência e o  
 acompanhamento que mais lhe agrada:

 pão francês
 pão d’água
 pão de leite
 pão de forma
 broas fatiadas integrais

 Adicionais: 
 tomate, queijo mussarela, queijo prato, 
 presunto, ovo frito, hambúrguer artesanal 90g 
     + R$ 2,00 cada
 Adicionais: 
 bacon, peito de peru, queijo minas 
     + R$ 3,00 cada

2000  Na chapa com manteiga    R$ 4,00
 
2001  Na chapa com requeijão  R$ 5,00
 
2002  Pão com queijo minas e mel  R$ 6,50 

2003  Croissant com requeijão  R$ 9,90 

2004  Croissant peito de peru   R$ 13,90
 (pão croissant, peito de peru, alface e tomate)

 Pães artesanais servidos quentinhos 

2005  Português  R$ 9,90
 (presunto, queijo e azeitonas)

2006  Campagne com gorgonzola 
 e nozes  R$ 11,90 

2007  Tábuas de pães artesanais*  R$ 17,90 
 

 *Consulte as opções do dia. 

 Servidos quentinhos com dois acompanhamentos 
 à sua escolha: Patês AQ (berinjela   , frango, atum, 
 azeitona, peito de peru), manteiga e geleias AQ 
 (frutas vermelhas ou damasco) 



2017  Queijo quente ou frio  R$ 5,50 
2018  Misto (pão, queijo e presunto)  R$ 6,50 
2019  Bauru  R$ 7,00
 (pão, queijo mussarela, presunto, tomate 
 e orégano)  
2020  Misto Light  R$ 9,00
 (pão, peito de peru e queijo minas)  
2021  Pão com bolinho AQ   R$ 9,50
 (pão, maionese AQ e bolinho de carne AQ) 
2022  Cheese salada R$ 10,90
  (pão, hambúrguer AQ 90g, presunto, 
 queijo, alface e tomate)  
2023  Cheese frango   R$ 10,90
 (pão, peito de frango em tiras, queijo, 
 alface e tomate)
2024  Americano  R$ 12,90
 (pão, hambúrguer AQ 90g, presunto, 
 queijo, alface e tomate)  
2025  Cheese bacon  R$ 12,90
 (pão, hambúrguer AQ 90g, queijo, 
 bacon, alface e tomate)  
2026  Salamito  R$ 14,90
 (pão, salame italiano e queijo prato)  
2027  Mortadela paulista  R$ 14,90
 (pão com manteiga, 200g mortadela 
 Bologna Ceratti) 
2028  Ambulante  R$ 17,90
 (pão, mignon na chapa com queijo)  

Sanduíches Tradicionais 
Combinações deliciosas e 
consagradas, os sanduíches 
podem ser servidos quentes 
ou frios e com o pão de sua 
preferência:

pão de leite
pão francês
pão d´água
pão francês com fibras

Adicionais: 
tomate, queijo mussarela, 
queijo prato, presunto, ovo 
frito, hambúrguer artesanal 
90g  + R$ 2,00 cada

Adicionais: 
bacon, peito de peru, 
queijo minas 
  + R$ 3,00 cada
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Mortadela paulista 



2038 Beirute de peito de peru   R$ 15,90 
 (pão sírio AQ, queijo prato, peito de 
 peru, alface e tomate)

2039 Beirute de Rosbife   R$ 18,90
 (pão sírio AQ, rosbife fatiado, queijo 
 prato, tomate e alface) 

2040 Cheese especial Aquarius  R$ 21,90 
 (pão, hambúrguer AQ 90g, filé de frango, 
 bacon crocante, queijo mussarela, 
 presunto, ovo, palmito, tomate, alface, 
 maionese AQ e batata frita) 

2041  Churrasco italiano   R$ 24,90
 (pão, mignon na chapa com queijo, 
 tomate, cebola e batata frita) 

Sanduíches Executivos 
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osServidos no prato em 
porções generosas, ideais 
para grandes apetites ou 
para compartilhar.
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Beirute de peito de peru  



2051  Parma  R$ 26,90
 (catupiry, rúcula e presunto de parma)

2052  Pastrami R$ 26,90 
 (pastrami, provolone, tomate seco e alface)

2053  Rosbife R$ 26,90
 (rosbife, mostarda, mel, rúcula e queijo)

Sanduíches Premium 
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Pães especiais, ingredientes diferenciados, 
sabores que agradam paladares 
sofisticados. 
Escolha o pão de sua preferência:

pão d’água
ciabatta
croissant 
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2066 Americano 
Especial     

R$ 24,90 
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2063  Italiano   R$ 24,90
 (pão feito no aro, hambúrguer AQ 
 artesanal 180g, queijo provolone, salada 
 de rúcula e cebola roxa, molho de limão) 

2064  Russo  R$ 24,90
 (pão feito no aro, hambúrguer AQ 
 artesanal 180g, queijo estepe, mix de 
 alface americana e chicória roxa, tomates 
 frescos, molho de mostarda e mel)

2065  Suíço  R$ 24,90
 (pão feito no aro, hambúrguer AQ 
 artesanal 180g, queijo gruyère, salada 
 de rúcula e tomates secos, molho de 
 maionese AQ) 

2066  Americano Especial  R$ 24,90 
 (pão feito no aro, hambúrguer AQ 
 artesanal 180g, queijo cheddar, alface, 
 tomate e maionese AQ)

Hambúrgueres Aquarius 

Artesanal 
Ingredientes fresquinhos e combinações 
que valorizam a nossa melhor criação, o 
pão! Experimente um hambúrguer 
suculento, macio e diferente, servido com 
batata rústica. Escolha o pão de sua 
preferência:

pão d'água
pão de leite
pão com fibras

07



 Para um almoço tardio, um jantar na  
 madrugada e a vontade de pratos com 
 sabor de “feito em casa”!

 Adicionais: 
 tomate, queijo mussarela, queijo prato,  
 presunto, ovo frito, hambúrguer artesanal 90g 
  + R$ 2,00 cada
 Adicionais: 
 bacon, peito de peru, queijo minas   
  + R$ 3,00 cada

2076  Omelete tradicional AQ  R$ 12,90 
 (ovo, queijo, presunto, alface, tomate e 
 maionese AQ) 
2077  Crepioca AQ  R$ 12,90 
 (Escolha como recheio um de nossos 
 patês artesanais AQ: 
 frango, atum ou peito de peru) 
2078  Filé de frango grelhado com salada 
 (alface, tomate e palmito)   R$ 13,90
2079  Canja  R$ 15,00
 (acompanha torradas e queijo ralado)  
2080  Sopa Eslava  R$ 15,00 
 (acompanha torradas e queijo ralado) 
2081  Sopa AQ  R$ 21,00 
 (sopa com sabor de sua escolha, 
 servida no pão Italiano) 
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 Omelete tradicional AQ 
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2091  Salgadinhos fritos AQ  R$ 9,90
 (8 unidades) 

2092  Batata frita especial com bacon  R$ 13,00

2093  Batata smiles com cheddar  R$ 15,00 

2094  Batata rústica com cheddar  R$ 15,00 

2095  Salgadinhos assados AQ  R$ 16,00
 (8 unidades) 

2096  Pasteizinhos recheados AQ  R$ 16,00
 (8 unidades) 

Para compartilhar com 
amigos e celebrar bons 
momentos, servidas com 
maionese artesanal AQ. 

Porções 
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2140  Pão de queijo tradicional  R$ 3,50 
2141  Pão de queijo multigrãos  R$ 4,50 
2142  Coxinha de frango  R$ 6,00
2143  Coxinha de frango com catupiry  R$ 6,00 
2144  Pão de batata com catupiry  R$ 6,00 
2145  Esfiha de carne  R$ 7,00
2146  Bolinho de carne  R$ 7,00
2147  Quibe   R$ 7,00 
2148  Risoles de carne  R$ 7,00
2149  Risoles de queijo   R$ 7,00 
2150  Empada de frango  R$ 7,00 
2151  Empada de palmito R$ 7,00 
2152  Empada de camarão  R$ 8,00  
2153  Folhado de frango  R$ 8,00
2154  Folhado de palmito  R$ 8,50 
2155  Folhado de carne seca 
 com catupiry  R$ 9,00
2156  Folhado de camarão  R$ 9,00
2157  Bolinho de camarão  R$ 9,00
2158   Quiche legumes  R$ 9,00 
2159  Quiche alho poró  R$ 9,90 
 

Salgados
Para acompanhar o 

café, um bom papo e 
animar uma noite fria 

ou um dia ensolarado.
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2112 Sanduíche natural 
de frango   

R$ 12,00 
331 kcal 
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2106   Salada de frutas  R$ 6,00 

2107  Pastel assado integral  R$ 8,90
 (blanquet de peru e ricota) 

2108  Tapioca Light  R$ 12,90
 (peito de peru, queijo minas e tomate 
 temperado com orégano e sall)  

2109  Omelete de abobrinha  R$ 12,90
 (ovos, queijo, abobrinha ralada, alface 
 e tomates) 

2110  Crepioca FIT  R$ 12,90 
 (patê de berinjela AQ) 

2111  Sanduíche natural de frango   R$ 12,00 
 (pão integral, patê de frango AQ, 
 queijo mussarela, cenoura ralada, tomate, 
 alface e maionese)

2112  Sanduíche natural de peito de peru  
  R$ 12,00 
 (pão integral, patê de peito de peru AQ, 
 queijo minas, cenoura ralada, alface e maionese) 

2113  Sanduíche natural de atum R$ 12,00
 (pão integral, patê de atum AQ, queijo mussarela,  
 cenoura ralada, tomate, alface e maionese)  

2114   Sanduíche riviera   R$ 12,90
 (pão de fibras, peito de peru, queijo 
 minas, pepino, tomate e alface) 

2115  Sopa de legumes  R$ 15,00 

TUDO NATURAL

Saudáveis 

+ Saudável     

292 kcal 

331 kcal 

449 kcal

257 kcal 

135 kcal

300 kcal

Pratos leves, 
ingredientes selecionados 
e naturais!
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2125  Caesar  R$ 21,90
 (alface americana, chicória roxa, rúcula, 
 pedaços de frango grelhado, croutons AQ 
 e molho caesar) 

2126  Peito de Peru   R$ 24,90
 (alface americana, chicória roxa, rúcula, 
 peito de peru, linhaça, tomates picados 
 e molho de mostarda e mel) 

2127  Salada Tropical  R$ 26,90
 (alface americana, chicória roxa, pastrami, 
 manga, morango, damasco, queijo minas, 
 semente de gergelim preto, azeite de oliva, 
 ervas finas e vinagre) 

Saladas Bowl 
Saudáveis, coloridas 
e saborosas. 
Experimente opções 
de saladas para 
agradar à qualquer 
hora!
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Salada tropical



2217  Suco de laranja  R$ 6,50 

2218  Suco de uva tinto  R$ 6,50 

2219  Suco de uva branca  R$ 6,50 

 Sucos de frutas: 
 abacaxi, abacaxi com hortelã, acerola, 
 acerola com laranja,  morango, amora, 
 framboesa, maracujá.

2220  com água  R$ 7,00 
   
2221  com leite  R$ 9,50

2222  Soda Italiana  R$ 7,00  
 (maçã verde, morango ou limão siciliano) 

2223  Limonada Suíça   R$ 7,00
 (opção com leite condensado AQ)

2224  Suco Verde  R$ 9,50 
 (couve, limão, abacaxi e gengibre) 

2225  Suco Boa Forma  R$ 9,50 
 (cenoura, laranja e gengibre) 

2226  Vitamina Mista  R$ 9,50 
 (maçã, mamão e banana) 

 

 Água mineral (com ou sem gás)  R$ 3,00 

 Suco Kapo  R$ 3,50 

 Chá copo 300ml  R$ 3,50 

 Chocomilk garrafinha  200ml  R$ 4,00

 Água mineral Premium R$ 4,00 

 Refrigerante lata 350ml  R$ 4,50

 Suco lata 350ml  R$ 4,50 

 Água Aquarius Fresh 510ml  R$ 4,50

 Mate garrafinha 350ml  R$ 4,50 

 Refrigerante 600ml  R$ 6,50 
 
 Gatorade  R$ 8,00

 

Bebidas

Sucos Naturais 
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Chocolate quente AQ artesanal 



2191  Tradicional P  R$ 3,00
 (puro ou com leite) 

2192  Tradicional M   R$ 5,00
 (puro ou com leite)

2193  Tradicional G  R$ 6,00
  (puro ou com leite)

2194  Espresso P  R$ 4,00
 (curto ou longo) 

2195  Espresso M  R$ 6,00
 (puro ou com leite vaporizado) 

2196  Espresso G  R$ 7,00
 (puro ou com leite vaporizado) 

2197  Chá quente  R$ 4,00
 (frutas vermelhas, camomila, 
 capim cidreira, natural ou limão) 

2198  Chá batido gelado   R$ 6,00
 (limão ou pêssego)

2199  Ice Cappuccino  R$ 6,00

2200  Ice Choccolato  R$ 6,00

2201  Café bombom  R$ 8,00
 (leite condensado AQ, espresso e 
 espuma do leite) 

2202  Cappuccino cremoso  R$ 8,00

2203  Cappuccino Italiano  R$ 8,00
 (espresso, chocolate em pó, canela e leite) 

2204  Chocolate simples na caneca   R$ 6,00
 (quente ou frio)

2205  Chocolate quente AQ artesanal M R$ 7,50
 (receita exclusiva) 

2206  Chocolate quente AQ artesanal G R$ 9,50
 (receita exclusiva) 

2207  Café com conhaque  R$ 12,00
 (leite condensado AQ, espresso, 
 conhaque e chantilly) 

Cafés e cia 
Café ou chocolate, 
quente ou frio, 
para todos os gostos em versões 
servidas sempre com carinho:

Extras: 
Descafeinados:  + R$ 1,50 
Leite sem lactose:  + R$ 1,00
Chantilly  + R$ 3,50
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17
 Torta Porto Alegre



 Bomba de creme  R$ 9,50 

 Canudo folhado  R$ 9,50

 Estrogonofe de nozes  R$ 9,90

 Madeleine  R$ 9,50

 Tortelete R$ 11,90 
 (morango, alpino ou limão) 

 Tortinha Red Velvet  R$ 11,90

 Tortinha Leite Ninho com Nutella  R$ 12,90
 

 Banetti  R$ 11,90

 Tortas AQ 
 (servidas em fatia, consulte os sabores e valores) 

 Bolos AQ 
 (servidos em fatia: requeijão, cuca cremosa, 
 bolo da índia, brownie - consulte valores) 
 

Para adoçar o dia 
A parte sempre doce da vida, 
aproveite todas as opções da nossa 
vitrine e os favoritos:

Ir
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2253  Brownie com sorvete  R$ 18,00 
 (uma combinação infalível, brownie de 
 chocolate com nozes servido quentinho e 
 acompanhado de uma bola de sorvete) 

2254  Petit Gâteau   R$ 18,00 
 (o tradicional bolinho francês é macio 
 por fora e recheado com muito 
 chocolate por dentro) 

2255  Cannoli com sorvete  R$ 18,00
 (a versão do Cannoli Aquarius tem 
 massa crocante banhada em chocolate 
 e recheio de creme de avelã em uma 
 combinação infalível)  

2256  Rabanada com sorvete   R$ 18,00
 (um clássico da casa, rabanadas 
 recheadas com doce de leite cobertas 
 com açúcar e canela servidas quentinhas 
 com uma bola de sorvete) 

2257  Strudel com sorvete   R$ 18,00
 (uma fatia generosa de strudel (receita 
 exclusiva AQ) feito com massa folhada 
 e um delicioso recheio de maçã, servido 
 quentinho com uma bola de sorvete)

Sobremesas
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2249  Taça  R$ 9,00
 (uma bola de sorvete e cobertura) 

2250  Sundae   R$ 17,50
 (2 bolas de sorvete, cobertura, 
 castanha de caju e tubetes)

2251  Banana ou morango split  R$ 25,00
 (3 bolas de sorvete, fruta picada, 
 cereja, castanha de caju e tubetes)  

2252  Salada de frutas com sorvete  R$ 14,00
 (o sabor leve e contrastado das frutas 
 cítricas e adocicadas 
 acompanhadas de sorvete) 

Sorvetes  

Cl
ás

sic
os

Sabores: 

abacaxi ao vinho, 

blue ice, 

cereja ao marrasquino, 

chicletes, 

chocolate belga, 

coco, 

doce de leite trufado, 

flocos, 

iogurte com amarena,  

leite ninho com nutella, 

menta chips, 

morango, 

vaniglia bourbon
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2236  Milk Shake AQ  R$ 17,00 
 (sabor de sorvete à sua escolha)

2237  Frutas Silvestres  R$ 18,00 
 (sorvete de iogurte com amarena, calda 
 de frutas silvestres, cobertura de 
 chantilly AQ e amora para decorar)

2238  Chicletes  R$ 18,00 
 (sorvete de chicletes e blue ice, 
 chantilly AQ, cobertura de morango e 
 decoração de mini chicletes)

2239  Churros  R$ 18,00 
 (sorvete de doce de leite trufado, 
 chantilly AQ, cobertura de chocolate, 
 canela em pó e mini churros)
 

Milk Shake 
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POR QUE NA
AQUARIUS 
É TUDO MAIS 
GOSTOSO?

QUALIDADE

PRODUTOS
REGIONAIS

0%
GORDURA

TRANS

NATURAL

+
SAUDÁVEL

Av. Erasto Gaertner, 363 
82510-160 | Bacacheri
Curitiba | PR 
(41) 3018 6880 
aquariuscuritiba.com.br

 AquariusCuritiba

aquariuscuritiba

WiFi
GRATUITO


