
10% de desconto 
No pagamento integral em dinheiro em todos

os pratos, porções e bebidas

Almoço
Terça     a     sexta

R$16,67(R$15,00 em dinheiro)
PF, prato feito com churrasco,

acompanha saladinha.

Finais     de     semana     e     feriados
Carnes por peso e

acompanhamentos porções. 
(não     cobramos     10%     de     serviço).

CARNE SUÍNA (KG) R$ 49,90

COSTELÃO DE 1ª (KG) R$ 59,90

FILÉ  DA SOBRECOXA DE FRANGO (KG) R$ 45,00

FRALDINHA  (KG) R$ 55,90

LINGUICINHA (unidade) R$ 2,78

PICANHA(KG) R$ 69,90

Outras carnes consultar Consultar



10% de desconto 
No pagamento integral em dinheiro em todos

os pratos, porções e bebidas

Marmitex     e     porções   
Arroz branco – porção pronta de 550g* R$ 5,56

Arroz intergal - porção pronta de 550g* R$ 7,78

Batata frita  - porção pronta média* R$ 13,33

Buffet/kg - qualquer item de buffet por peso (kg). R$ 44,34

Feijão - porção pronta de 350g* R$ 8,89

Maionese - porção pronta de 350g* R$ 8,89

Salada - porção pronta de 350g* R$ 8,89

Marmitex de churrasco (550g).

(R$ 15,00 no dinheiro)

Acompanha linguiça, arroz, feijao, macarrao, 
legumes refogados, farofa e a opção de carne

opções: costela, fraldinha, só linguicinha, file da 
sobrecoxa de frango ou carne suína.

R$ 16,67

Mini Salada - porção opcional da marmita. 
Maionese folhas verdes e tomate

R$ 2,22

*Também  para consumo no local.

Delivery
Taxa de entrega mínima* R$ 4,00

*R$2,00 o km de trajeto segundo googlemaps(max 6km). Aplicativos(Ifood e outros) taxam
pela distância linear ou bairro, podendo ocorrer variações para mais ou menos. 

www.costelaocampocomprido.com
Telefone fixo e whatsapp 32282154

http://www.costelaocampocomprido.com/


10% de desconto 
No pagamento integral em dinheiro em todos

os pratos, porções e bebidas

SUCOS     E     REFRIGERANTES

Água mineral com ou sem gás 500ml R$ 3,89

Água tônica lata 350ml R$ 6,11

Aquarius Limão R$ 6,11

Citrus R$ 6,11

Chá Mate Copo R$ 5,00

Refrigerante 600ml para consumo no local
Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta laranja, Guaraná, e Sprite.

R$ 6,67

Refrigerante 600ml para viagem
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Laranja, Guaraná, e Sprite.

R$ 6,11

Limão espremido 30ml R$ 0,67

Limão rodela e Gelo R$ 0,00

Suco de frutas jarra 700ml  R$ 6,67

Suco de frutas copo 300ml R$ 6,11

Suco lata – manga, maracujá, pêssego ou uva R$ 6,11

Refrigerante lata 350ml
Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta laranja, Fanta Uva, Guaraná, e
Sprite.

R$ 5,00



10% de desconto 
No pagamento integral em dinheiro em todos

os pratos, porções e bebidas

CERVEJAS

Verveja Lata Premium(Amstel ou similar) R$ 5,50

Cervejas LongNeck
Heineken, Sol Mexicana, Sem alcol ou Malzebier R$ 7,78

Kaiser 600ml R$ 10,00

Cerveja Amstel 600 R$ 12,22

Cerveja Heineken 600 R$ 13,33

CERVEJAS ESPECIAIS
(CONSULTAR)



Delivery
Taxa de entrega mínima* R$ 4,00

*R$2,00 o km de trajeto segundo googlemaps(max 6km). Aplicativos(Ifood e outros) taxam
pela distância linear ou bairro, podendo ocorrer variações para mais ou menos. 

Normalmente não entregamos acima de 6km de trajeto

www.costelaocampocomprido.com
Telefone fixo e whatsapp 32282154

Compromisso     com     a     qualidade:
Preocupados com a questão da Segurança Alimentar, o

Costelão Campo Comprido, investe  constantemente em um
sistema de qualidade, através da implantação das Boas Práticas de
Produção e Manipulação de Alimentos, procedimentos
operacionais padronizados e treinamento de funcionários com
Nutricionistas e profissionais na área de saúde, contemplando
desde recebimento e  estocagem  de mercadorias até servir o
produto final, seguindo rigorosamente todas as exigências da
legislação em vigor. 

 Nossa empresa existe desde 01/07/2002 e desde 2006
trabalhamos como churrascaria. A nossa ideia é melhorar sempre,
portanto, todo comentário positivo ou negativo é sempre bem-
vindo.

E-mail: costelao@costelaocampocomprido.com
Web site: www.costelaocampocomprido.com

Telefone fixo e whatsapp 32282154

Todas as fotos deste cardápio são ilustrativas

http://www.costelaocampocomprido.com/
http://www.costelaocampocomprido.com/

