
Vinhos
ARBO CABERNET

SAUVIGNON
         750 ML - R$42,90

HARMONIZA COM:

PERUANA

JOTA PE 100%
BORDÔ SUAVE

        750 ML - R$29,90
HARMONIZA COM:

PEITO DE PERU 
CATUPIRY

ARBO
MERLOT

         750 ML - R$42,90
HARMONIZA COM:

*A harmonização é apenas uma sugestão da casa,
pois todos os sabores combinam muito bem.

GRATINATTA

Refrigerante 350 ml
Coca Cola, Coca Cola zero, 
Guaraná Antarctica, 
Guaraná Antarctica zero: 
R$ 6,37

Bebidas Refrigerante 2l
Coca Cola, Coca Cola zero, 
Guaraná Antarctica, 
Guaraná Antarctica zero, 
Fanta laranja: R$ 13,70

Cerveja 350 ml
Heineken e Eisenbahn: 
R$ 7,70

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 17:30 às 23:30
Rua Dr. Luiz Migliano 872 - Portal do Morumbi - SP

Peça pelo site : www.formulamorumbipizzaria.com.br
Peça pelo whatsapp :        (11) 97721.4000Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        Peça pelo whatsapp :        (11) 3744.7648

NOVIDADE

4 SA B O RES

Suco TINTO PERINI 300 ml
Produto integral Bordô ou 
Moscato:  R$7,70

Suco TINTO PERINI 1l 
Produto integral: R$21,90

Água mineral
com ou sem gás: R$ 3,70

Siga-nos AceitamosBaixe nosso App

@formulamorumbipizzaria

(11) 3744.7648

BAIXE NOSSO APP
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4 QUEIJOS  
muçarela, parmesão, provolone, catupiry
e orégano

ABOBRINHA ITALIANA GRELHADA  
muçarela, abobrinha, cream cheese
e orégano

ALHO FRITO   
muçarela, tomate, parmesão, alho frito e 
orégano

ATUM 
atum e cebola

ATUM COM MUÇARELA 
muçarela e atum

BACON 
muçarela, bacon, parmesão e cebola

BAIANA 
muçarela, calabresa moída, pimenta 
biquinho, ovo e cebola 

BAIANA ESPECIAL 
muçarela, calabresa moída, pimenta 
calabresa em �ocos, cebola e bacon

CALABRESA 
calabresa, cebola e azeitonas pretas

CALABRESA CATUPIRY  
muçarela, calabresa, catupiry, cebola, orégano

CANADENSE  
muçarela, lombo canadense e cebola

CAPRESE 
muçarela, tomate fatiado, muçarela de búfala 
em rodelas, folhas de manjericão e molho 
pesto genovês

CARNE SECA 
muçarela, carne seca, catupiry, cebola e orégano

CATUPIRY 
catupiry e orégano

FRANGO COM CATUPIRY 
frango des�ado e catupiry

FRANGO ESPECIAL  
frango des�ado, milho, catupiry e muçarela

FRANGO COM BACON 
muçarela, frango des�ado, bacon e orégano

GRATINATTA 
provolone, parmesão e catupiry 

LOMBO COM CATUPIRY 
muçarela, lombo canadense, catupiry
e orégano

MARGHERITA  
muçarela, parmesão, fatias de tomate e 
manjericão

MARGHERITA ESPECIAL  
muçarela de búfala, parmesão, tomate seco 
e manjericão

MORUMBI  
muçarela, presunto, calabresa, milho, 
azeitona preta, pimentão, cebola e orégano

MUÇARELA 
muçarela e orégano

NAPOLITANA 
muçarela, tomate fatiado, parmesão e 
orégano

PALMITO 
muçarela, palmito, tomate fatiado e orégano

PEITO DE PERU CATUPIRY  
muçarela, peito de peru, tomate
cereja, catupiry e orégano

PEITO DE PERU PHILADELPHIA  
peito de peru, cream cheese 
e tomate seco

PEPPERONI 
muçarela, pepperoni e orégano

PEPPERONI BARBECUE 
muçarela, pepperoni, 
provolone e molho barbecue

PERUANA  
atum, cebola e catupiry

PORTUGUESA 
muçarela, presunto, ovo, cebola, 
ervilha e azeitona

PORTUGUESA ESPECIAL 
muçarela, calabresa, presunto, bacon, 
ovo, pimentão verde, cebola, azeitonas 
pretas e orégano

RÚCULA TOMATE SECO 
muçarela de búfala, rúcula 
e tomate seco

VEGETARIANA 
muçarela, azeitona, champignon, 
cebola, tomate, palmito, milho e orégano

Salgadas
4 OU 8 FATIAS

Doces
BANANA  
banana nanica, açúcar, canela
e leite condensado Nestlé

CHOCOLATE   
ganache de chocolate 
e granulado

SENSAÇÃO   
ganache de chocolate
morango e granulado

NUTELLA   
original creme de avelã 
com cacau 

4 FATIAS - BROTO

Trabalhamos com farinha Italiana CAPUTO, produto 100% 
natural, massa de longa fermentação, resultado é uma pizza de 
massa leve, mais saborosa e aromática. Utilizamos molho de 
Tomates CIAO, tomates de origem 100% italiana, conhecido pelo 
seu elevado "Índice Brix", o indicador de doçura dos tomates.

Tamanhos disponíveis:
4 fatias
Broto
Salgada e doce
25cm

8 fatias
Grande
Salgada
35cm
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