






Reconhecimentos



Localização



Ambiente
Todo o ambiente foi arquitetado  com  inspiração na  arte de Piet Mondrian, proporcionando uma atmosfera 
intimista e de modernidade.

A  parte externa é  aconchegante e moderna com  sofás,  mesas com estrutura de madeira maciça e cadeiras 
estofadas de fornecimento da Móveis Brum que dão o conforto e as acomodações necessárias aos clientes com um 
toque diferenciado.

Com iluminação estilizada e localizada,   possui em diversos locais pontos de alimentação  para estações de 
trabalho.

Os balcões  e vitrines (caixa, seca, refrigerada e quente) são de estrutura em madeira reforçada revestida 
externamente em laminado decorativo, com  armários internos e tampos em granito  preto São Gabriel.

Na parte interna, tem-se a cozinha toda equipada com  armários, máquinas, sistema de exaustão e utensílios para  
operação completa para preparo e fornecimento de alimentos, lanches e refeições, sucos e cafés.  









Produtos
O  Café  está preparado para o estoque, manuseio e a comercialização  de uma ampla gama de 
produtos que vão desde  a parte de bomboniere,  salgados, lanches, waffles,  bolos caseiros e  
especiais  e tortas premium, tapiocas, omeletes.

Da mesma forma e são comercializados  cafés expressos e especiais bem como  sucos e shakes 
elaborados.

Durante o horário de almoço são  fornecidos pratos diferenciados e  direcionados para o  público 
específico do local.

O  conceito  Mondrian já se sedimentou como  um  Café  de produtos  especiais, diferenciados e com 
qualidade e sabores inconfundíveis  a um custo  justo. Um local de  inovação com limpeza e 
atendimento personalizados.

















Eventos
No Café são  recebidos  visitantes e clientes  de todo o mundo que participam  de eventos  vários  dentro da  
própria Universidade ou de origem externa.

Além  disso, são fornecidos cardápios e  buffets para  eventos  específicos,  previamente agendados de 
empresas, da própria  universidade e da  população  externa.

Da  mesma forma é o ambiente  propício  para estudantes,  professores, e  público externo para seus 
trabalhos  pessoais e profissionais e também para encontro de grupos de dança,  mães, professores e outros  
para reuniões de  trabalho, confraternizações ou somente um  final de tarde.

O  Café atende tanto o público interno bem como  a comunidade externa com  entradas  específicas.



OBRIGADO
(31) 99896-3930
www.cafemondrian.com.br


