


Mussarela
Queijo mussarela, finalizada 
com orégano.
Fatia: R$16,90      Pequena: R$ 29,90
Média: R$ 49,90   Grande: R$ 69,90

calabresa
Queijo mussarela, calabresa 
e cebola roxa. Finalizada com 
tapenade de azeitona preta 
e orégano.

quatro queijos
Queijo mussarela, 
gorgonzola, provolone e 
parmesão.

Mussarela
Queijo mussarela, finalizada 
com orégano.
Fatia: R$16,90      Pequena: R$ 29,90
Média: R$ 49,90   Grande: R$ 69,90

calabresa
Queijo mussarela, calabresa 
e cebola roxa. Finalizada com 
tapenade de azeitona preta 
e orégano.

quatro queijos
Queijo mussarela, 
gorgonzola, provolone e 
parmesão.

portuguesa
Queijo mussarela, presunto, 
ovo ralado e cebola roxa. 
Finalizada com tapenade de 
azeitona preta e orégano.

margherita
Mussarela de búfala, tomate 
cereja e manjericão.

frango com catupiry ® 
Queijo mussarela, frango 
e cobertura de Catupiry ®. 
Finalizada com tapenade 
de azeitona preta e orégano.

portuguesa
Queijo mussarela, presunto, 
ovo ralado e cebola roxa. 
Finalizada com tapenade de 
azeitona preta e orégano.

margherita
Mussarela de búfala, tomate 
cereja e manjericão.

frango com catupiry ® 
Queijo mussarela, frango 
e cobertura de Catupiry ®. 
Finalizada com tapenade 
de azeitona preta e orégano.

Todas as nossas massas são veganas e contêm glúten.

vegetariana
grande
12 fatias (45cm)

FAtia
individual

média
8 fatias (35cm)

pequena
4 fatias (25cm)

clássicasclássicas

FAtia
R$16,90

pequena
R$ 39,90

média
R$ 59,90

grande
R$ 79,90

nossas Pizzas são artesanais,
produzidas com farinha
italiana de longa fermentação
e todas elas  possuem molho
de tomate pelati italiano.



Abobrinha e Xadrez       
de Sour Cream
Queijo mussarela, 
abobrinha  e cobertura 
xadrez de sour cream 
(cream cheese com um 
toque de limão). Finalizada 
com tomate seco e alho 
poró.

Calabresa Bombay
Queijo mussarela, calabresa 
e chutney de cebola branca. 
Sabor agridoce inspirado 
em especiarias indianas.

Lombo ao Provolone         
e Pupunha
Queijo mussarela, lombo, 
queijo provolone, palmito 
pupunha e champignon. 
Finalizada com orégano.

Abobrinha e Xadrez       
de Sour Cream
Queijo mussarela, 
abobrinha  e cobertura 
xadrez de sour cream 
(cream cheese com um 
toque de limão). Finalizada 
com tomate seco e alho 
poró.

Calabresa Bombay
Queijo mussarela, calabresa 
e chutney de cebola branca. 
Sabor agridoce inspirado 
em especiarias indianas.

Lombo ao Provolone         
e Pupunha
Queijo mussarela, lombo, 
queijo provolone, palmito 
pupunha e champignon. 
Finalizada com orégano.

vegetariana
grande
12 fatias (45cm)

FAtia
individual

média
8 fatias (35cm)

pequena
4 fatias (25cm)

pequena
R$ 49,90

média
R$ 69,90

grande
R$ 89,90cRIAÇÕEScRIAÇÕES

Pepperoni Especial
Base de mussarela de 
búfala e pepperoni. 
Finalizada com ketchup 
agridoce da Paperizza. 
Caso prefira, solicite o 
molho à parte.

frango ao pesto                  
e pupunha
Queijo mussarela, frango 
ao molho pesto de 
manjericão e palmito 
pupunha. Finalizada com 
tomate seco e alho-poró.

Presunto e Sour Cream
Queijo mussarela, presunto, 
sour cream (cream cheese 
com um toque de limão). 
Finalizada com tapenade 
de azeitona preta.

Pepperoni Especial
Base de mussarela de 
búfala e pepperoni. 
Finalizada com ketchup 
agridoce da Paperizza. 
Caso prefira, solicite o 
molho à parte.

frango ao pesto                  
e pupunha
Queijo mussarela, frango 
ao molho pesto de 
manjericão e palmito 
pupunha. Finalizada com 
tomate seco e alho-poró.

Presunto e Sour Cream
Queijo mussarela, presunto, 
sour cream (cream cheese 
com um toque de limão). 
Finalizada com tapenade 
de azeitona preta.

Abobrinha e Xadrez
de Sour Cream



Camarão Supreme
Generosa porção de 
camarões frescos e 
cobertura de sour cream 
(cream cheese com um 
toque de limão). Finalizada 
com alho-poró.

Parma com Queijo       
Brie e Balsâmico
Base de mussarela de 
búfala, generosas fatias de 
queijo brie e presunto de 
Parma. Finalizada com 
redução de azeite.

Camarão Supreme
Generosa porção de 
camarões frescos e 
cobertura de sour cream 
(cream cheese com um 
toque de limão). Finalizada 
com alho-poró.

Parma com Queijo       
Brie e Balsâmico
Base de mussarela de 
búfala, generosas fatias de 
queijo brie e presunto de 
Parma. Finalizada com 
redução de azeite.

Trio de Cogumelos         
ao Gorgonzola
Queijo mussarela, shitake, 
shimeji, cogumelo Paris e 
queijo gorgonzola.  
Finalizada com alho-poró.

Queijo Brie                      
com Damasco Beirute
Mussarela de búfala, 
queijo brie e geleia de 
damasco. Pizza Bianca 
(sem molho de tomate 
pelati). 

Trio de Cogumelos         
ao Gorgonzola
Queijo mussarela, shitake, 
shimeji, cogumelo Paris e 
queijo gorgonzola.  
Finalizada com alho-poró.

Queijo Brie                      
com Damasco Beirute
Mussarela de búfala, 
queijo brie e geleia de 
damasco. Pizza Bianca 
(sem molho de tomate 
pelati). 

vegetariana
grande
12 fatias (45cm)

FAtia
individual

média
8 fatias (35cm)

pequena
4 fatias (25cm)

pequena
R$ 59,90

média
R$ 79,90

grande
R$ 99,90premiumpremium

parma com queijo
brie e balsâmico



Xadrez de Chocolate
Generosa camada de ganache 
de chocolate meio amargo e 
ganache de chocolate branco. 
Caso prefira, solicite a 
cobertura com apenas uma 
ganache.

Banana com            
Chocolate Branco
Queijo mussarela e cobertura 
magnífica de banana com 
canela. Finalizada com 
pedaços de chocolate branco 
Laka ® maçaricados.

Xadrez de Chocolate
Generosa camada de ganache 
de chocolate meio amargo e 
ganache de chocolate branco. 
Caso prefira, solicite a 
cobertura com apenas uma 
ganache.

Banana com            
Chocolate Branco
Queijo mussarela e cobertura 
magnífica de banana com 
canela. Finalizada com 
pedaços de chocolate branco 
Laka ® maçaricados.

Creme de Avelã          
com Chocolate Belga
Muita Nutella ®. Finalizada 
com chocolate belga.

Doce de Leite Crocante 
com Amêndoas 
Doce de leite e farofa de 
caramelo crocante 
artesanal. Finalizada com 
lascas de amêndoa e flor 
de sal.

Creme de Avelã          
com Chocolate Belga
Muita Nutella ®. Finalizada 
com chocolate belga.

Doce de Leite Crocante 
com Amêndoas 
Doce de leite e farofa de 
caramelo crocante 
artesanal. Finalizada com 
lascas de amêndoa e flor 
de sal.

vegetariana
grande
12 fatias (45cm)

FAtia
individual

média
8 fatias (35cm)

pequena
4 fatias (25cm)

fatia
R$ 18,90

pequena
R$ 59,90

média
R$ 79,90docesdoces

Doce de Leite Crocante
com Amêndoas 



para 8 pessoas
2 pizzas grandes
+ 2 pizzas médias
+ 1 pizza doce média.
Ganhe 2 refrigerantes
2 L grátis!

para 1 pessoa
1 pizza pequena
+ 1 refrigerante
600 ml

para 2 pessoas
1 pizza média
+ 2 refrigerantes
600 ml

para 5 pessoas
1 pizza grande
+ 1 pizza média
+ 1 pizza doce peq.
Ganhe 1 refrigerante
2 L grátis!

de R$ 48,80
por R$ 44,90

de R$ 77,70
por R$ 69,90
R$ 34,95 p/ pessoa

de R$ 214,60
por R$189,90
R$ 37,98 por pessoa

de R$ 389,30
por R$ 349,90
R$ 43,73 p/ pessoa

clássicas

de R$ 58,80
por R$ 54,90

de R$ 87,70
por R$ 79,90
R$ 39,95 p/ pessoa

de R$ 234,60
por R$ 209,90
R$ 41,98 por pessoa

de R$ 429,30
por R$ 389,90
R$ 48,73 p/ pessoa

criações

de R$ 68,80
por R$ 64,90

de R$ 97,70
por R$ 89,90
R$ 44,95 p/ pessoa

de R$ 254,60
por R$ 229,90
R$ 45,98 por pessoa

de R$ 469,30
por R$ 429,90
R$ 53,73 p/ pessoa

premium

vegetariana
grande
12 fatias (45cm)

FAtia
individual

média
8 fatias (35cm)

pequena
4 fatias (25cm)

comboscombos

exclusivo na loja física
1 fatia (sabor clássico)
+ 1 refrigerante 350 ml

R$19,90com fome!
exclusivo na loja física
2 fatias (sabor clássico)
+ 1 refrigerante 600 ml

R$ 36,90com muita fome!



Refrigerante 350 ml

Refrigerante 600 ml

Refrigerante 2 l

Suco Del Valle 250 ml

Suco de Uva Integral 300 ml

Água natural 500 ml

Água com gás
São Lourenço 300 ml

R$ 5,90
R$ 8,90
R$ 14,90
R$ 4,90
R$ 11,90
R$ 4,90
R$ 5,90

R$ 5,90
R$ 8,90
R$ 14,90
R$ 4,90
R$ 11,90
R$ 4,90
R$ 5,90

bebidasbebidas

poppop
Porção com 3 unidades, nos sabores Nutella ®, 
doce de leite crocante ou queijo com orégano.
Porção com 3 unidades, nos sabores Nutella ®, 
doce de leite crocante ou queijo com orégano.

R$12,90R$12,90

Pop nutella ®



movidos a amor
e muita pizza!
movidos a amor
e muita pizza!

(24)  99874-9876

(24) 2246-1579

paperizza.com.br

@PAPERIZZA


