
Nós 
amamos  

café
as dicas do @juicysantos para 

quem também diz SIM 
para um café a qualquer 

hora do dia



Uma xícara de café é sempre 
bem-vinda.

Seja pela manhã, depois de bater o 
ponto na empresa ou na sala de 
espera do consultório médico. Um 
cafezinho cai bem e, vamos 
combinar, faz parte da rotina de boa 
parte dos brasileiros. E, aliás, é assim 
na maior parte do mundo.

O café é uma das 
bebidas mais 
consumidas do 
planeta. Perde só 
pra água!



Acontece que a gente começa 
tomando um cafezinho aqui e outro 
ali e, de repente, vira um coffeelover.

O que significa que começamos a 
perceber a qualidade dos grãos, o 
modo de preparo e outros detalhes 
até então imperceptíveis.

Se você já é essa 
pessoa, esse guia vai 
te deixar mais 
animado do que uma 
xícara de café!
E, se ainda não é, pode continuar a 
leitura e desbravar o mundo do café 
com o Juicy Santos. 

A gente te promete: será uma viagem 
saborosa, aromática e cheia de 
curiosidades estimulantes.



GEORGIA CAFÉ

Aqui no Juicy, a gente AMA o Georgia 
Café desde que a casa abriu a 
primeira unidade, em Guarujá. 

Em 2017, Santos ganhou uma casa 
para chamar de sua e nós 
comemoramos! 

https://www.instagram.com/georgia.cafe/


Além dos cafés 
deliciosos, por lá 
você também 
encontra:

➔ Diversas opções de bolos;
➔ Sobremesas;
➔ Café da manhã;
➔ Açaí;
➔ Sanduíches e empanadas 

argentinas. 



Tudo feito valorizando o 
produtor local e 
o feitio artesanal. 

O Georgia Café está funcionando 
tanto com delivery quanto com 
retirada. De terça a sexta-feira, do 
meio-dia às 19h30 e, aos sábados e 
domingos, das 9h30 às 19h30. 

Ficou com água na boca? Faça seu 
pedido no WhatsApp, (13) 3301-5595 
em Santos e (13) 99205-5288 no 
Guarujá.



Nas compras 
acima de R$ 20, é 
só mencionar o 
cumpom Juicy 
para receber 10% 
de desconto!

Valido para o delivery e retirada!



CADILLAC CAFÉ 

Você é do café e ama rock? Então 
com certeza vai amar dar um rolê no 
Cadillac. 

https://www.instagram.com/cadillaccitycafe/


Há 5 anos em Santos, a casa é 
totalmente temática - do ambiente ao 
cardápio, tudo tem ligação com o 
rock. 

Ao som de músicas maravilhosas, 
você pode pedir:

➔ Café espresso;
➔ Bebidas à base de café;
➔ Salgados;
➔ Bolos;
➔ Sanduiches;
➔ Milkshakes;
➔ Sobremesas.

Aqui no Juicy, a gente ama a banana 
split e o capuccino com Nutella. 
Sério, são de comer rezando. 



O Cadillac fica 
‘estacionado’ no 
Shopping Parque 
Balneário.
Funciona diariamente no mesmo 
horário do shopping: das 13 às 19 
horas. .



Leitores do 
Juicy Santos 
têm 10% de 

desconto. É só 
usar o cupom 
CadillacJuicy!



COFFEE & TALS

Uma casa só de cafés especiais, 
métodos de preparos diferentes e 
confeitaria?

Em Santos tem - sim, senhor!

O Coffee & Tals existe desde 2018 e é 
o paraíso para quem ama o combo 
café + doces. 

https://www.instagram.com/coffeetals/


Em 2020, a 
cafeteria 
expandiu 
e o novo 

espaço 
está 

incrível! 



Mas, se você quiser ficar em casa, 
pode pedir o delivery de bolos , 
salgados, cafés em grãos e utensílios 
de café. É só chamar no WhatsApp: 

(13) 99746-6005



Tem desconto 
de 5% para 
leitores do Juicy 
Santos até o dia 
30 de setembro.



CAFE Y PROSA

Se você é apaixonado por café, mas 
não abre mão de acompanhamentos 
como, por exemplo, bolos, doces, 
salgados e pães de queijo, o Café y 
Prosa vai cativar seu coração. 

 

https://www.instagram.com/cafe_y_prosa/


O café fica num casarão dos anos 40. 

No coração da 
Tolentino 
Filgueiras, a rua 
gastronômica de 
Santos.
A arquitetura é linda (e rende várias 
fotos pro Instagram) e o jardim, 
maravilhoso. E, se você preferir um 
ambiente climatizado, também tem.

 



Dá para pedir no WhatsApp (13) 
3288-2204 (apenas retirada) ou então 
consumir na casa, que fica na Rua Dr. 
Tolentino Filgueiras, 66, Gonzaga.

Se você for de carro, o 
estacionamento conveniado fica na 
mesma via, no número 83. Os clientes 
têm 50% de desconto na primeira 
hora - desde que consumam mais de 
R$ 30.

 



Leitores do 
Juicy Santos 
ganham
5% de 
desconto nas 
compras 
acima de 
R$20

 



GEEK BARISTAS 

Ficou com saudades do Geek 
Baristas Coffee? Então pode 
comemorar, pois eles estão de casa 
nova! 

A reabertura será no dia 3 
de agosto
E o café promete se tornar de vez o 
café amigão da vizinhança.

 

https://www.instagram.com/geekbaristas/


Com cardápio focado em cafés 
especiais de várias regiões do Brasil, 
é possível encontrar por lá diferentes 
métodos de extração. 

Entre eles, 
Clever e o 
cappuccino 
italiano
 



E, já que o barista é geek, o cardápio 
também. 

Você vai poder recarregar as energias 
com uma Poção de Harry Potter, por 
exemplo, uma soda italiana com 
xarope de maçã verde. 

Ou então pedir um Braun: nada 
menos que um brownie com 
coberturas variadas.

 



Leitores do Juicy 
Santos tem 15% de 
desconto nas 
compras acima de 
R$20 
Valido na primeira semana de agosto!

Para fazer seu pedido, clique aqui 
A nova casa do Geek Baristas fica na 
Rua Machado de Assis, 65, Boqueirão

https://kyte.site/geek-baristas-coffee-2


TARANTINO COFFEE N’GEEK 

Nós conhecemos o Tarantino em 
2016, com o cappuccino trufado de 
dadinho. 

Acontece que várias outras delícias 
são servidas no café mais cinéfilo de 
Santos!

 

E foi amor ao primeiro 
gole!

https://www.instagram.com/tarantinocafe/


O cardápio traz vários cafés especiais 
e preparos diferentes. Entre os quais 
estão, por exemplo:

➔ IPA Irish Coffee
➔ Affogato
➔ Macchiato Nutella (foto)
➔ Cold Brew
➔ Espresso Tônica 



Espaço reservado e sem contato 
com outros clientes

O Café Tarantino fica no Shopping 
Parque Balneário e não tem delivery. 
Mas, para a segurança dos clientes, o 
Tarantino está funcionando mediante 
reserva no mesmo horário do 
shopping (diariamente, das 13 às 19 
horas). Você e um acompanhante 
tomam o café sozinhos no andar 
sanitizado previamente.

E o serviço não tem nenhum custo. É 
só entrar em contato via Instagram e 
fazer a reserva.  



E quem falar que 
acompanha o 
Juicy Santos 
compra 1 Suisse 
Chocolat e leva 2!



TIA ADA CAFETERIA

Em Santos desde 2017, a Tia Ada 
nasceu da paixão de dois 
engenheiros pelo café. 

A franquia tem duas lojas na cidade:  

➔ Rua General Câmara, 60, Centro  
➔ Museu Pelé, em frente à Estação 

do Valongo

 

https://www.instagram.com/tiaadacafe/


Em ambas, você acha cafés especiais 
das regiões do Sul de Minas e 
Mogiana. E, ainda, bolos caseiros e 
recheados, tortas e doces gelados e 
até refeições rápidas.  

Tudo com 
qualidade e preço 
acessível!

 



Para os amantes de café, a casa tem 
dois adicionais deliciosos: 

O café da Tia 
Ada é um dos 
melhores do 
Brasil. 

E a cafeteria trabalha com vários 
métodos de preparo. Desde a Pressca 
até o globinho ou o clássico espresso, 
por exemplo.  

 



Leitores do 
Juicy têm 10% 

de desconto em 
compras a partir 

de R$ 5
 

 



Este guia tem:  

➔ O café e Santos
uma história de amor

➔ Onde tomar café em 
Santos

➔ Como preparar o 
café perfeito

➔ Receitas com café



Santos e o café
Essa é uma história de amor 

antiga 



O café chegou ao Brasil há mais ou 
menos 300 anos.

O nome do benfeitor que merece o 
seu agradecimento é Francisco de 
Melo Palheta. 

O cara veio da Guiana Francesa com 
um punhado de sementes de café na 
mala e, provavelmente, não 
imaginava que, 100 anos depois, essa 
paixão se tornaria nacional



Hoje o Brasil 
é o segundo 
país do 
mundo que 
mais 
consome 
café



E, em Santos, as xícaras tendem a ser 
ainda mais saborosas. Afinal, o café foi 
o responsável por gerar riqueza e 
inúmeros progressos para a cidade. 
Entre os quais se destacam:

➔ A construção da 1ª ferrovia da 
cidade;

➔ A expansão do Porto de Santos;

O movimento financeiro na Bolsa do 
Café era tão grande que a  Rua XV de 
Novembro era considerada a Wall 
Street santista.  



Atualmente, as coisas são um pouco 
diferentes, mas o amor pelo café 
continua intacto por aqui. Prova disso 
é que, em 2015, a cidade ganhou um 
bonde totalmente dedicado ao café - 
algo inédito na América Latina.

Além disso, o Festival Santos Café 
segue como um dos rolês mais 
aguardados do calendário da cidade. 

E vários empreendedores vivem do 
amor pelos grãos de café em Santos. 



ONDE TOMAR CAFÉ EM SANTOS

Bistrô Calixto
Av. Bartolomeu de Gusmão, 15, 
Boqueirão

Rei do Café

Rei do Café, Rua Gonçalves Dias, 
34/36, Centro Histórico

Manuia Café
Rua Azevedo Sodré, 51, Boqueirão



Lugano
Av. Ana Costa, 455, Gonzaga 

Revo Manufactory
Av. Epitácio Pessoa, 737, Ponta da 
Praia

Loucos por Café
Super Centro do Boqueirão, Rua 
Oswaldo Cruz, 319, Boqueirão

Georgia Café
Rua Minas Gerais, 85, Boqueirão

Casa do Cafezinho
Loja 1: Rua Amador Bueno, 165; Loja 2: 
Av. Ana Costa, 532



Clube do Café de Santos
Av. Ana Costa, 161, Gonzaga

Save The Queen
Rua Mato Grosso, 362, Boqueirão

Tarantino Café
Shopping Parque Balneário, Av. Ana 
Costa, 549, Gonzaga



UM E-COMMERCE DE CAFÉ

Além das inúmeras cafeterias que 
existem na cidade, Santos também é 
o berço de um e-commerce de café.

O Portal Café faz entregas de cafés 
especiais e também de 
equipamentos para quem curte 
métodos  mais sofisticados.

E eles têm 
clientes em todo 
o país.



No site, você encontra: 

➔ Variedade de grãos selecionados 
para moer em casa;

➔ Café gourmet em pó;
➔ Cápsulas com qualidade de café 

superior (em breve);
➔ Utensílios que todo coffee lover 

precisa;
➔ Máquinas de café Jura 

automáticas (importadas da 
Suíça);

➔ Kits de café.



Além disso, o blog da empresa pulica 
vários conteúdos para quem quer 
entender e degustar o melhor dos 
grãos.

Para ficar mais 
legal, a entrega 
na região de 
Santos é gratuita 
(eba!)
Acesse o nosso site para conhecer a 
história de empreendedorismo do 
Portal Café. 

https://www.juicysantos.com.br/comida/novidades-gastronomicas/e-commerce-de-cafe/


Receitas com 
café



DALGONA COFFE (O CAFÉ DO 
TIKTOK)

Você só vai precisar de:

➔ 2 colheres de sopa de café 
instantâneo;

➔ 2 colheres de sopa de açúcar;
➔ 2 colheres de sopa de água 

fervente;



Com todos os ingredientes em mãos, 
coloque tudo em um recipiente fundo 
e bata.

Pode ser com um  fouet ou 
batedeira. 

Só pare de bater quando a mistura 
estiver com uma consistência de 
merengue, ou seja, beeeem cremoso.

Em seguida, é só despejar em um 
copo com leite – que pode ser tanto 
quente quanto gelado - e está pronto 
para beber!



CAPUCCINO CREMOSO

Você vai precisar de: 

➔ 50g de café solúvel;
➔ 250g de leite em pó;
➔ 250g de açúcar;
➔ 3 colheres de sopa de chocolate 

em pó;
➔ 1 colher de chá de bicarbonato;
➔ Canela à gosto;



Para começar, bata o café até obter 
um pó fininho (pode ser no 
liquidificador ou mixer). 

Em seguida, acrescente os outros 
ingredientes e peneire para tirar os 
grãos mais grossos. 

Agora, basta esquentar a água e 
misturar bem. 

Para cada xícara, o indicado é uma 
xícara da sua mistura. 



Gostou?
Receba mais 
conteúdos 
seguindo nosso 
perfil no 
Instagram

https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/


Se você é um pequeno 
empreendedor de 
Santos e região, 
também pode ter 
destaque em nosso 
próximo guia.

Entre em contato com  
a Carol no WhatsApp 
(13) 99741-2980.



Compartilhe este 
guia nas suas redes 
sociais e aplicativos 
de mensagem e siga 

apoiando os 
pequenos 

empreendedores da 
região.

2020


