
Descubra, escolha 
e crie o seu menu

BEM-VINDO A BORDO

 Imagens meramente ilustrativas. Images are merely illustrative. 



11

12

13

14

7

9

4

BAR

BEBIDAS

SNACKS DOCES 
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CAFÉ DA MANHÃ/TARDE

SANDUÍCHES
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CONTEÚDOSeu mercado  
no ar

YOUR LOCAL MARKET IN THE SKY

Agora você pode escolher como deseja
desfrutar da sua experiência a bordo com 
uma seleção diversificada e deliciosa dos 

melhores sabores e aromas locais.

Now you can choose how you want to 
enjoy your on-board experience with a 

diverse and delicious selection of the best 
local flavors and aromas.

• Menu valid only for domestic 
flights in Brazil, currency in  
reais (R$).

• On this flight we only accept 
payment with VISA and 
MasterCard credit cards and 
cash (R$).

• We do not accept Prepaid or 
Travel Money Cards

• We do not accept checks or debit 
cards.

• Prices include taxes.

• It is illegal to sell alcohol to a 
person under the age of 18 years. 
Excessive alcohol consumption 
can be harmful. It is considered 
illegal to drive under the 
influence of alcohol.

• Please check product availability 
with our crew.

• Images are merely illustrative 
and referential.

• All rights reserved. Partial or 
full reproduction of this content 
without previous authorization is 
forbidden.

• These products are provided 
by gateretail Brasil Comércio 
Varejistas de Alimentos LTDA for 
LATAM Airlines flights.
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• Cardápio válido apenas para voos 
domésticos do Brasil, moeda em 
reais (R$).

• Neste voo aceitamos somente 
pagamento por cartão de crédito 
VISA e MasterCard ou dinheiro 
(R$).

• Não aceitamos cartão pré-pago ou 
cartão Travel Money.

• Cheques e cartão de débito não são 
aceitos.

• Os tributos já estão inclusos nos 
preços.

• É proibida a venda de bebida 
alcoólica para menores de 18 
anos. Bebida alcoólica pode 
causar dependência química e, em 
excesso, provoca graves males 
à saúde. É crime dirigir sob a 
influência de álcool, punível com 
detenção.

• Os produtos estão sujeitos 
a disponibilidade. Por favor, 
pergunte aos tripulantes de cabine.

• As ilustrações e desenhos neste 
catálogo são somente para fins 
ilustrativos e comercial. 

• Todos os direitos reservados. A 
reprodução parcial ou total deste 
conteúdo sem autorização prévia é 
proibida. 

• Estes produtos são fornecidos 
por gateretail Brasil Comércio 
Varejistas de Alimentos LTDA 
para os voos LATAM Airlines.

Para comentários e sugestões  
acesse Central de ajuda em  
latam.com
For comments and suggestions 
please contact our Help Center  
at latam.com



Dois brigadeiros (50g) ou bolo caseiro de banana (110g). Servido com 
uma das bebidas quentes ao lado.

Two brigadeiros (50g) or homemade banana cake (110g). 
Served with one of the hot drinks on the right.

Combo R$ 9,00 • Apenas brigadeiros ou bolo R$ 7,00
Combo R$ 9,00 • Only brigadeiros or cake R$ 7,00

COMBO DE DOCES + BEBIDA QUENTE

ou bolo

ou 
salada de 

frutas

COMBO MISTO OU SALADA DE FRUTAS  
COM GRANOLA + BEBIDA QUENTE

Pão de miga com peito de peru, queijo prato e requeijão cremoso (220g) ou 
salada de frutas com granola (230g). 

Servido com uma das bebidas quentes ao lado.
Sliced bread with turkey breast, American cheese and Brazilian 

cream cheese (220g) or fruit salad with granola (230g). 
Served with one of the hot drinks on the right.

Combo R$ 14,00 • Apenas misto ou salada de frutas R$ 12,00
Combo R$ 14,00  •  Only sandwich or fruit salad R$ 12,00

 

Dois brigadeiros 
de chocolate

Two chocolate 
brigadeiros (50g)

R$ 7,00

Salada de frutas 
com granola

Fruit salad with 
granola (230g)

R$ 12,00 

Bolo caseiro 
de banana 

Homemade 
banana cake (110g)

  R$ 7,00 

Cappuccino - Três Corações
Cappuccino - Três Corações

R$ 6,00 

Café - Suplicy
Coffee - Suplicy

R$ 4,00 

Chá verde ou Chá de camomila 
em sachê - Twinings

Green tea or Chamomile tea in 
sachet - Twinings

R$ 4,00 

Pausa 
pro café

Especiais
Chá mate em sachê - Leão

Yerba Matte tea in sachet - Leão
R$ 4,00 

 Escolha uma das 
bebidas quentes abaixo

Choose one of the 
 hot drinks below
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COMBO SANDUÍCHE DE FRANGO + BEBIDA
Pão de mandioquinha com frango marinado e grelhado, queijo muçarela, tomates 

assados, alface crespa e queijo cremoso (210g). Servido com uma das bebidas ao lado.
Cassava bread with marinated roast chicken breast, mozzarella cheese, 

roasted tomatoes, lettuce and cream cheese (210g). 
Served with one of the drinks on the right.

Combo R$ 25,00  •  Apenas sanduíche R$ 20,00
Combo R$ 25,00  •  Only sandwich R$ 20,00

ou 
salada de 

frutas

COMBO MISTO OU SALADA DE FRUTAS COM GRANOLA + BEBIDA 
Pão de miga com peito de peru, queijo prato e requeijão cremoso (220g) 

ou salada de frutas (230g). Servido com uma das bebidas ao lado.
Sliced bread with turkey breast, American cheese and Brazilian cream 

cheese (220g) or fruit salad (230g). Served with one of the drinks on the right.
Combo R$ 18,00  •  Apenas misto ou salada de frutas R$ 12,00

Combo R$ 18,00  •  Only sandwich or fruit salad R$ 12,00

bebida

bebida

bebida

Da cozinha 
pra você

Pão rústico de cereais com rosbife, queijo provolone, tomates secos, compota 
de cebola e queijo cremoso (205g). Servido com uma das bebidas ao lado.

Rustic multi-grain bread with roast beef, Provolone cheese, sun-dried tomatoes, onion 
compote and cream cheese (205g). Served with one of the drinks on the right.

Combo R$ 25,00  •  Apenas sanduíche R$ 20,00
Combo R$ 25,00  •  Only sandwich R$ 20,00

COMBO SANDUÍCHE DE ROSBIFE + BEBIDA

Os sanduíches podem  
ser servidos quentes, 
mediante solicitação, 
em voos com duração 
superior a 1 hora e 30 
minutos.

Sandwiches can be 
served warm upon 
request only on flights 
over 1 hour and 30 
minutes.

Escolha uma das 
bebidas abaixo

Choose one of the 
drinks below
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COMBO WRAP VEGETARIANO + BEBIDA
Wrap com queijo tipo Brie, rúcula, compota de damasco, palmito com 

salsinha e queijo cremoso com cebolinha (150g).
Servido com uma das bebidas ao lado.

Brie and arugula wrap with apricot jam, heart of palm with parsley 
and cream cheese with chives (150g). 

Served with one of the drinks on the right.
Combo R$ 25,00  •  Apenas wrap R$ 20,00

Combo R$ 25,00  •  Only wrap R$ 20,00

bebida

bebida

 Fresco e saudável

COMBO SALADA FRESCA + BEBIDA
Salada de alface americana, tomates cereja, pepino, abóbora assada, 

vagem e sementes de girassol assadas (295g), acompanhada 
de molho vinagrete balsâmico. Servido com uma das bebidas ao lado.

Salad with iceberg lettuce, cherry tomatoes, cucumber, roasted pumpkin, green 
beans and roasted sunflower seeds (295g), with a balsamic dressing. 

Served with one of the drinks on the right.
Combo R$ 25,00  •  Apenas salada R$ 20,00

Combo R$ 25,00  •  Only salad R$ 20,00
A Salada fresca estará disponível somente das 10:30h - 00:00h

Fresh salad is only available from 10:30am to 00:00am

Imagens meramente ilustrativas.  
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Escolha uma das 
bebidas abaixo

Choose one of the 
drinks below
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Cerveja - Skol
Beer - Skol (350ml) 

R$ 8,00 

Cerveja - Heineken
Beer - Heineken (350ml) 

R$ 10,00 

Cerveja - Colorado Appia
Beer - Colorado Appia (300ml)

R$ 12,00

Bar

Caipirinha de cachaça 
com limão - Caipi One

Cachaça and lemon 
caipirinha - Caipi One (250ml)

R$ 20,00 

Cachaça - Seleta
Cachaça - Seleta (50ml)

R$ 25,00 

Whisky 12 anos - Chivas
Whisky 12 years – Chivas (50ml)

R$ 25,00 

Vodka - Absolut
Vodka - Absolut (50ml)

R$ 25,00 

Espumante brut  
Rèserve - Chandon 

Rèserve brut sparkling 
wine - Chandon (187ml)  

R$ 30,00 

Vinho tinto chileno Cabernet 
Sauvignon - Leon Tarapaca
Chilean red wine Cabernet 

Sauvignon - Leon de Tarapaca (187ml)
R$ 25,00 

Para pet iscar

As bebidas alcoólicas estarão disponíveis somente das 10:30h - 00:00h.
Alcoholic drinks are only available from 10:30am to 00:00am.

É proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Bebida alcoólica pode causar dependência química e, 
em excesso, provoca graves males à saúde. É crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção.

It is illegal to sell alcohol to a person under the age of 18 years. Excessive alcohol consumption can be harmful. 
It is considered illegal to drive under the influence of alcohol.

Imagens meramente ilustrativas. Images are merely illustrative.
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Suco de laranja - 
Natural One
Orange juice - 

Natural One (250ml)
R$ 8,00 

Suco de uva 
integral - do bem

Grape juice - 
do bem (200ml)

R$ 8,00 

Energético - 
Red Bull

Energy drink - 
Red Bull (250ml)

R$ 10,00 

Água de coco - 
Obrigado

Coconut water - 
Obrigado (200ml)

R$ 8,00 

Achocolatado -
Toddynho

Chocolate milk - 
Toddynho (200ml)

R$ 8,00 

Schweppes 
Citrus

(350ml)
R$ 7,00 

Guaraná  
Antarctica Zero 

(350ml)
R$ 7,00 

Guaraná 
Antarctica

(350ml)
R$ 7,00 

Coca-Cola 
(350ml)

R$ 7,00 

Coca-Cola Zero 
(350ml)

R$ 7,00 

Água mineral com 
gás - Minalba

Sparkling water - 
Minalba
(510ml)

R$ 4,00

Água mineral -
 Minalba

Still water - 
Minalba 
(510ml)

R$ 4,00 

Chá mate com 
limão - Leão Fuze
Yerba matte with 

lemon tea - 
Leão Fuze (300ml)

R$ 8,00 

Chá de pêssego 
light - Leão Fuze
Peach tea light - 

Leão Fuze 
(300ml)

R$ 8,00 

Se desejar um copo 
com água poderá pedir 
à nossa tripulação e 
serviremos com muito 
prazer.

If you want a cup of 
water, ask our crew 
and we will gladly 
serve you.
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Batata chips 
clássica - Lay's

Classic potato chips -  
Lay's (30g) 
R$ 7,00 

Castanha de caju 
salgada - Amigos 

do Bem
Salted cashew nuts - 
Amigos do Bem (50g)

R$ 8,00

Pipoca salgada 
Lemon  

& Pepper - Pipó
Lemon & Pepper salted  

popcorn - Pipó (26g) 
R$ 16,00 

Biscoito de 
polvilho - Cassini

Tapioca breadsticks - 
Cassini (40g)

R$ 5,00 

Mix de chips - 
Roots to Go 

Vegetable chips - 
Roots to Go (45g)

R$ 8,00 

COMBO SNACK SALGADO + CERVEJA COLORADO
Um dos snacks salgados ao lado  

acompanhado de uma cerveja Colorado Appia. 
One of the snacks on the right served with a 

Colorado Appia Beer.

Combo R$ 18,00

Escolha um snack 
salgado abaixo

Choose one of the 
snacks below

É proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Bebida alcoólica pode causar dependência química e, 
em excesso, provoca graves males à saúde. É crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção.

It is illegal to sell alcohol to a person under the age of 18 years. Excessive alcohol consumption can be harmful.  
It is considered illegal to drive under the influence of alcohol. 

Imagens meramente ilustrativas. Images are merely illustrative.

  Bebidas   Snacks salgados

As bebidas alcoólicas estarão disponíveis somente das 10:30h - 00:00h.
Alcoholic drinks are only available from 10:30am to 00:00am.
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Smoothie de maçã e 
banana - Jasmine 
Apple and banana 

smoothie - Jasmine (90g)
R$ 8,00

Pipoca de caramelo e 
flor de sal - Pipó

Salted caramel popcorn - 
Pipó (26g)

R$ 16,00 

Cookies sem glúten de
 castanhas-do-pará e de caju - Jasmine
Gluten-free cookies with Brazil nuts and 

cashews - Jasmine (35g) 
R$ 6,00 

Bala de gelatina 
Ursinhos de 

ouro - Haribo
Gummy bears - 
Haribo (100g)

R$ 6,00 

Chocolate - M&M's 
Chocolate - M&M's  (52g) 

R$ 6,00
 

Biscoito com recheio de 
goiaba - Vovó Lela

Sweet guava biscuits - 
Vovó Lela (100g)

R$ 6,00 

Biscoito recheado - Oreo
Cookie  - Oreo (36g)

R$ 6,00 

Chocolate - Snickers
Chocolate - Snickers (52,7g)

R$ 6,00

Chocolate 
70% Cacau - CAU

70% Cocoa 
chocolate - 
CAU (30g)
 R$ 8,00

   Snacks doces

Chocolate com 
castanhas-do-
pará - Talento

Milk chocolate with 
Brazil nuts - Talento (90g)

R$ 6,00 
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