


Livraria e Café Sebinho 
Cultura e Gastronomia desde 

1985

Proibido fumar em toda área de atendimento de acordo com a 

lei federal No 9.294/96

Horário de funcionamento Café 

12:00 as 23:00 de segunda a sexta

08:30 as 23:00 aos sábados

Horário de funcionamento da Livraria 

9:00 as 22:00 de segunda a sábado

Aceitamos reservas por telefone

Caso tragam e consumam algum produto de 

origem externa ao estabelecimento será cobrada 

uma taxa de R$ 30,00 por produto

Prezado cliente sua opinião é muito importante, 

por favor envie sua sugestão, reclamação 

ou  elogio para sebinho.cult@gmail.com  

livre de glúten livre de lactosepicante

Aniversariantes do dia podem escolher 

qualquer sobremesa da casa, desde que 

estejam em uma mesa com consumo superior 

a R$ 80,00 e estejam portando sua identidade  

Quando encontrar esses simbolos, os alimentos são:



P eixes
601 - Truta grelhada ao molho de amêndoas (contém leite) com arroz andino 
e legumes. R$39,90 

602 - Salmão grelhado ao molho de alcaparras com arroz de castanhas e 
legumes. R$39,90

Carne Vermelha
610 - Filé mignon grelhado ao molho madeira com risoto de alho-poró. 
R$40,90

741 - Filé mignon grelhado ao molho gorgonzola com linguine ao alho-poró 
e alho crocante. R$39,90

716 - Picadinho de filé à Sebinho (arroz branco, feijão preto, ovo frito, farofa 
de cebola e banana à milanesa). R$36,90

775 - Filé mignon grelhado na manteiga de ervas servido com risoto fungi 
R$44,90

Suíno
630 - Picanha grelhada na manteiga de ervas com risoto cítrico de limão. 

R$37,90

Sugestões de almoço e jantar  do Chef
Consulte a opção do dia com o garçom



Vegetariano
650 - Faláfel com arroz cateto integral e caponata de legumes. R$ 33,90

770 - Ragin Marroquino (Legumes cozidos servidos em um molho preparado 
com creme de leite e Garam Masala, uma mistura de especiarias moídas 
que provê ao prato um sabor marcante. O Ragim é finalizado com parmesão 
gratinado e acompanhado por arroz cateto integral.) R$ 33,90

776 - Ragin Marroquino Vegano (Nessa preparação sem glúten e sem lactose 
os legumes cozidos são servidos em um molho de leite de coco com Garam 
Masala, uma mistura de especiarias moídas que provê ao prato um sabor 
marcante. A finalização do ragin é feita com castanhas trituradas e temperos 
verdes frescos, e é servido acompanhado por arroz cateto integral. R$ 33,90

774 - Penne aos quatro queijos gratinado com parmesão. R$ 31,90

779 - Bobó de cogumelos servido com arroz cateto. R$ 31,90

Sugestões de almoço e jantar  do Chef
Consulte a opção do dia com o garçom



Cappuccino
010 Café Latte (expresso, leite vaporizado) R$ 7,90

019 Doppio Macchiato (expresso duplo, leite vaporizado) R$ 8,90

011 Doppio Macchiato (sem lactose) R$ 10,00

012 Cappuccino Italiano (expresso, leite vaporizado) R$ 7,80

013 Cappuccino Brasileiro (expresso, leite vaporizado, chocolate em pó, calda de chocolate para 
decorar)

R$ 8,50

014 Cappuccino Malte Suíço (expresso, leite vaporizado, ovomaltine, gengibre em pó, calda de 
chocolate para decorar)

R$ 11,50

015 Cappuccino Nutella (expresso, leite vaporizado, nutella, castanha de caju granulada, chocolate 
em pó)

R$ 12,90

016 Cappuccino Vanilla (expresso, leite vaporizado) (sem lactose) R$ 10,00

Expresso
001 Expresso (curto/tradicional/carioca/ristreto) R$ 4,50

002 Expresso Duplo (curto/ tradicional / carioca) R$ 6,90

003 Expresso Descafeinado R$ 6,50

004 Expresso Macchiato (expresso, leite vaporizado) R$ 5,50

005 Expresso Gabriela (expresso, doce de leite, cravo e canela em pó) R$ 4,80

006 Expresso Gourmet R$ 5,90

007 Café Vienense (expresso duplo, chantilly e canela em pó) R$ 7,80

008 Tricolore (expresso, leite condensado, chantilly) R$ 8,90

009 Mocha (expresso, leite vaporizado, calda de chocolate) R$ 10,40

Chás
023 Nacional (consultar opções do dia) R$ 4,90

024 Importado (consultar opções do dia) R$ 5,90

025 Chá em infusão    Hibisco    Camomila    Erva Doce R$ 4,10

Chocolates
020 Chocolate Quente R$ 9,50

021 Chocolate Quente (sem lactose) R$ 10,50

022 Chocolate Gelado (com sorvete de chocolate) R$ 9,20



Nelson Rodrigues

O artista tem que ser gênio para alguns 
e imbecil para outros. Se puder ser 
imbecil para todos, melhor ainda.

Drinks Gelados
026 Cappuccino Gelado (expresso duplo e sorvete de creme, decorado com chantilly, calda de 

chocolate e canudinho de waffer)
R$ 15,20

Frapê (expresso duplo, sorvete de creme e chantilly) 
 028 - Maçã Verde  029 - Amora  031 - Macadâmia

R$ 14,50

032 Sweet Coffe (expresso duplo, sorvete de creme, doce de leite, paçoca e chantilly) R$ 15,90

033 Troiano (expresso duplo, gengibre, limão e açúcar mascavo) R$ 9,40

034 Afogatto (expresso duplo, sorvete de creme e calda de chocolate) R$ 11,90

048 Delícia Gelada (Sorvete de creme ou chocolate, creme de leite e chantilly) R$ 14,80

Drinks Alcoólicos
039 Irlandês (Expresso duplo, mascavo, whisky e chantilly para decorar) R$ 19,50

040 Cappuccino J.P. Sartre (cappuccino com Cointreau e cardamomo) R$ 13,50

044 Chocolate Charles Bukowski (chocolate quente, conhaque e chantilly) R$ 13,90

045 Chocolate Quente com Whisky R$ 19,00

046 Chocolate Quente com Amaretto R$ 17,00



061 Bruscheta Villa Lobos (Pão italiano com alho, tomate concassé, molho pesto e parmesão 
gratinado)

R$ 19,90

062 Bruscheta Zuzu Angel (Pão italiano, salmão assado com ervas aromáticas, azeite e cream 
cheese)

R$ 21,90

063 Bruscheta Dercy Gonçalves (Pão italiano, linguiça suína picante, alho-poró, tomate concassé 
e maionese)

R$ 19,90

064 Carpaccio (ornamentado com rúcula, alcaparras, tomate seco, parmesão, mostarda e 
champignon)

R$ 24,90

068 Porção de Pastéis
 Queijo    Carne    Napolitano (peito de peru e muçarela)  

R$ 19,90

069 Fernando Pessoa (bolinho de bacalhau com molho tártaro) R$ 19,90

070 Porção de bolinhos de faláfel (acompanha cebolas douradas) R$ 19,90

071 Iscas de filé ao molho madeira servidas com pão ciabatta R$ 39,90

073 Porção de batatas fritas gratinada com queijo R$ 20,90

074 Mini medalhão de frango (12 unidades) R$ 16,90

513 Pão ciabatta aquecido e fatiado (unidade) R$ 5,50

081 Croissant (acompanha geléia ou manteiga) R$ 5,50

082 Pão de queijo tradicional (3 unidades) R$ 3,90

083 Torta de frango (palmito de açaí, catupiry, pimenta biquinho e ervilhas) R$ 10,90

084 Torta de bacalhau R$ 11,90

085 Torta de legumes (azeite,legumes, gruyère e ervas aromáticas) R$ 9,90

Empanadas 
 086 - Carne picante       087 - Frango       088 - Legumes (vegana)

R$ 5,50

Machado de Assis

Eu não sou homem que recuse elogios. 
Amo-os; eles fazem bem à alma e até ao 

corpo. As melhores digestões da minha vida 
são as dos jantares em que sou brindado.



Omeletes (acompanha torradas)

101 Orson Welles (peito de peru defumado e muçarela) R$ 16,90

102 Marília Pêra (frango desfiado, muçarela, azeitona e catupiry) R$ 17,90

103 Greta Garbo (muçarela, molho pesto, tomate concassé e manjericão) R$ 17,90

104 Glauber Rocha (parmesão, gruyère e muçarela) R$ 24,90

105 Tortilla à Sebinho (fritada de cebolas, batatas laminadas e peito de peru defumado) R$ 19,90

106 Elvira Vigna (abobrinha, cebola e queijo provolone) R$ 16,90

107 Carolina de Jesus (espinafre, alho-poró e tomate cereja) R$ 16,90

151 Acrescente 1/2 Salada Verde por mais R$ 9,50

Quiches
111 Édith Piaf (cebola e bacon) R$ 8,90

112 Ziembinski (roquefort e espinafre) R$ 8,90

113 Bertha Rosanova (alho-poró e gruyère) R$ 8,90

114 Dulcina de Moraes (tomate seco e muçarela de búfala) R$ 8,90

151 Acrescente 1/2 salada verde por mais R$ 9,50

Sopas (acompanha torradas)

119-120 Cassiano Nunes (sopa de cebola gratinada com croutons 
e parmesão)

R$ 22,00

121-122 Castro Alves (caldo de mandioquinha com carne seca) R$ 22,00

125-126 Luz Del Fuego (abóbora com gorgonzola ou gengibre) R$ 22,00

Meia porção R$ 15,90

Clarice Lispector

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no 
que você não conhece como eu mergulhei. 
Não se preocupe em entender, viver ultrapassa 
qualquer entendimento.



Saladas
141-142 Florbela Espanca (seleção de alfaces, muçarela de búfala, tomate cereja, tomate seco, 

pesto, folhas de manjericão e palmito)
R$ 24,50

143-144 Anaïs Nin (seleção de alfaces, ervilhas, tomate cereja, croutons, lascas de peito de 
frango temperadas com shoyu e ervas finas)

R$ 24,50

145 Marlene Dietrich (lagarto marinado em vinagrete, seleção de alfaces, rúcula, palmito, 
manga, tomate cereja, cenoura e repolho roxo ornamentados em aro crocante de massa 
folheada recoberta de gergelim)

R$ 25,90

146 Jane Austen (iscas de filé salteadas em shoyu e cebola, seleção de alfaces, rúcula, 
palmito, manga, tomate cereja, cenoura e repolho roxo ornamentados em aro crocante de 
massa folheada recoberta de gergelim) 

R$ 25,90

147 Rita Hayworth (cubos de salmão empanados em gergelim, seleção de alfaces, rúcula, 
palmito, manga, tomate cereja, cenoura e repolho roxo ornamentados em aro crocante de 
massa folheada recoberta de gergelim)

R$ 25,90

Opção 1/2 salada (disponível para as saladas Florbela Espanca e Anaïs Nin) R$ 17,00

Virginia Woolfe

Cada um tem o seu passado 
fechado em si, tal como 

um livro que se conhece de 
cor, livro de que os amigos 

apenas levam o título.

Molhos: 
 Ervas Finas  Rosé  Iogurte  Parmesão



Sanduíches
161 Clarice Lispector (pão de forma integral, pasta de atum , requeijão, alface e tomate) R$ 17,90

162 Lima Barreto (pão de forma integral, peito de peru, muçarela , requeijão de manjericão, alface, tomate 
e cenoura)

R$ 17,90

163 Jack Kerouac (pão ciabatta, filé com cebola e shoyu, muçarela, alface e tomate) R$ 23,90

164 Marcel Proust (pão ciabatta, filé, muçarela, bacon, maionese, molho inglês, alface e tomate) R$ 23,90

166 Athos Bulcão (pão de forma tostado, peito de peru defumado, muçarela, molho pesto e tomate) R$ 11,90

167 Victor Hugo (três fatias de pão de forma tostadas, peito de peru defumado e muçarela, gratinado 
com bechamel e gruyère)

R$ 22,90

168 Pierre Verger (pão de forma especial levemente tostado, ovo cozido, pasta de frango desfiado com 
bacon e maionese, alface e tomate)

R$ 20,90

169 Pavarotti (pão ciabatta, maionese de manjericão, tomate seco, muçarela de búfala gratinada e rúcula) R$ 25,90

171 Silvio Barbato (pão ciabatta, peito de frango em tiras, molho bechamel, provolone, tomate seco e 
champignon)

R$ 25,90

172 Tarsila do Amaral (pão ciabatta, lagarto marinado em vinagrete, barbecue, alface, cebola e tomate) R$ 24,90

173 Fernando Sabino (pão ciabatta, linguiça suína picante, muçarela, alface, tomate, cebola e vinagrete) R$ 20,90

510 Edgar Allan Poe (pão de hamburguer, hamburger artesanal, maionese de manjericão, bacon, 
muçarela, alface, tomate e batatas fritas)

R$ 26,90

514 Acrescente batatas fritas em seu sanduíche por R$5,90

Bebidas geladas
181 Chá mate gelado caseiro com limão R$ 5,90

182 Água mineral R$ 4,50

183 Água mineral com gás R$ 4,50

184 Coca Cola (lata) R$ 5,00

185 Coca Cola Zero (lata) R$ 5,00

186 Fanta laranja (lata) R$ 5,00

187 Guaraná (lata) R$ 5,00

188 Guaraná Zero (lata) R$ 5,00

189 Sprite (lata) R$ 5,00

190 Schweppes citrus (lata). R$ 5,20

191 Schweppes tônica (lata). R$ 5,20

Guimarães Rosa



Sobremesas
351 Salada de frutas R$ 7,00

352-353 Sorvete de creme ou de chocolate, servido com ganache de chocolate, 

castanha de caju granulada e waffle em canudinho

R$ 10,50

354-355 Bola de sorvete de creme ou de chocolate R$ 4,80

356 Waffle com frutas da estação, ganache de chocolate e sorvete de creme R$ 15,90

358 Petit Gatêau - servido com duas bolas de sorvete de creme, granola, coulis de 
maracujá e goiaba

R$ 17,90

359 Par de trufas R$ 4,50

360 Bolo de cenoura coberto com ganache de chocolate R$ 5,90

391 Bolo sem glúten e sem lactose R$ 5,90

381 Torta mousse R$ 8,50

362 Torta de pêra com nozes R$ 11,50

363 Cheesecake com cobertura de frutas vermelhas R$ 9,50

364-390 Brownie (Acrescente sorvete por R$4,80) R$ 11,00

384 Torta Suflair R$ 8,50

365 Torta Sonho de Valsa R$ 8,50

366 Torta Prestígio R$ 8,50

367 Torta Brigadeiro R$ 8,50

369 Porção de chantilly, calda de chocolate ou leite condensado R$ 3,00

375 Pudim R$ 4,90

Sucos copo Jarra

da fruta:  abacaxi  melão  laranja  limão  limonada suíça R$ 6,50 R$ 8,50

polpas:  caju  maracujá  acerola R$ 6,50 R$ 8,50

polpas especiais:  graviola  morango R$ 7,10 R$ 9,10

Sumo de limão (50 ml) R$ 0,50 - -

Sucos Mistos copo Jarra

 laranja, abacaxi e caju 
 acerola e laranja 
 abacaxi com hortelã

 graviola, laranja e hortelã  
 maracujá e banana 
 maracujá e morango

R$ 8,50 R$ 11,00

Confira outras sobremesas e sugestões do dia indicadas pela confeitaria do sebinho.
Encomende sua torta ou sobremesa.  

Soda Italiana taça
 307 - Amora      308 - Maçã verde     309 - Tangerina R$ 9,50

Açaí (tigela) 500 ml 250 ml
310-311  com banana e granola R$ 15,00 R$ 10,00



Mario de Andrade

322 Cointreau R$ 9,90

324 Amarula R$ 11,90

325 Whisky 12 anos (Chivas e Black Label) R$ 18,50

326 Amaretto R$ 8,90

327 Cachaça Germana R$ 10,00

328 Cachaça Vale Verde R$ 16,50

047 Capirinha R$ 12,90

050 Caipirosca (abacaxi ou limão) R$ 17,90

(doses)

329 Heineken 330ml R$ 7,50 344 Therezópolis DUNKEL 600ml R$ 22,50

337 Brahma Zero 350ml (sem álcool) R$ 5,50 330 Therezópolis GOLD 600ml R$ 19,90

336 Cerpa Export 350ml R$ 10,40 347 Therezópolis IPA 600ml R$ 22,50

338 Bohemia 350ml R$ 6,90 349 Therezópolis WEISSBIER 600ml R$ 22,50

345 Cerpa Prime 350ml R$ 12,20 350 Therezópolis WITBIER 600ml R$ 22,50

343 Therezópolis RUBINI 600ml R$ 22,50

Carta de Vinhos: Consulte o garçom

Ninguém escreve para si mesmo, a não ser um 
monstro de orgulho. A gente escreve pra ser 
amado, pra atrair, encantar, etc.

Se beber não dirija     
Lei distrital No 4633/11

047



Sebinho Café, Salute, Decanter, Queijo & Cia e Tertúlia, cinco marcas 
consolidadas no mercado de Brasília, unidas para oferecer um ótimo serviço 
aos nossos clientes e produtos de alta qualidade para todos os paladares.



Faça seu evento na Livraria-Café Sebinho.

 Lançamentos de Livros
 Cursos

 Palestras
 Saraus

 Coqueteis
 Musica
 Teatro

 Cinema

 Confraternizações

Fale com nossa equipe. 

E-mail: sebinho.cult@gmail.com

Telefone: 3447-4444


