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Rockafé 

 



 

Conceito em alimentação criado 

para operação dentro de 

faculdades, universidades, 

colégios, hospitais e edifícios 

comerciais, com capacidade para  

atender grandes demandas em 

curto espaço de tempo.  

 

 

Operando, desde 1996, para atender um 

público exigente, trabalhamos com produtos 

de primeira qualidade, sempre frescos e 

saborosos, feitos com carinho e atenção, 

dentro dos mais rigorosos padrões de 

higiene e segurança alimentar.  

 

 

 

 

 

Nossos funcionários recebem treinamento permanente para garantir sempre 

um atendimento rápido, com higiene e cordialidade, num ambiente limpo e 

organizado. 

Rockafé 

Anhembi Morumbi 

Rockafé 

FGV 



 

Mix de Produtos 

 

Oferecemos grande variedade de produtos. Dentre eles temos: 

 

 Café 

 Chocolate quente 

 Capuccino                               

 Pão de queijo 

 Pão de batata 

 Croissants   

 Salgados integrais 

 Sanduíches naturais 

 Sanduíches de frios 

 Sanduíches quentes 

 Salada de frutas 

 Iogurtes 

 Ovomaltine 

 Guaraná natural 

 Açaí 

 Chá gelado 

 Refrigerantes 

 Sucos naturais 

 Chás 

 Tortas doces 

 Temakis 

 Sushis e sashimis 

 Pizzas                

 

 

Nosso departamento de desenvolvimento busca constantemente criar novos 

produtos, exclusivos ou não, para somar ao nosso delicioso mix. 

Restaurante Prime FGV 

Getúlio Temakeria FGV 



 

 

Rockafé Colégio Santa Cruz 

O Rockafé desenvolveu conceito 

próprio para operações em escolas de 

ensino médio e fundamental com 

linguagem jovem e produtos 

saudavéis.  

O restaurante serve refeições com 

cardápio balanceado e nutritivo 

preparado por nossas nutricionistas, 

dentro de rigorosos padrões de 

segurança alimentar, 

especialmente para o 

público infantil, 

ajudando assim a 

melhorar os hábitos 

alimentares. Nossos 

colaboradores são 

treinados para um 

atendimento 

direcionado às 

crianças. Moderno 

sistema de contas para facilitar o controle de gastos dos alunos por seus pais. 

Opção de Kits lanche 

nas substituições de 

lancheiras.   

 

 

 

  

 

 

 

Rockafé Colégio Santa Cruz 



 

 

 

Getulio Bar e Restaurante 

 

Localizado no 1º andar da 

FGV, dentro do DAGV, o 

BAR E RESTAURANTE 

GETULIO trabalha com 

tecnologia de ponta em 

sua cozinha, oferecendo 

alimentos elaborados com 

vapor e calor em forno 

combinado, onde obtemos 

um produto mais saboroso 

e saudável.  

 

Nosso cardápio é confeccionado por 

nutricionista de forma balanceada e variado 

diariamente 

 

 

 



 

 

 

Servimos sanduíches de frios montados na 

hora por nossos funcionários com a mais 

completa higiene, no qual o cliente pode 

fazer a variação que mais lhe agradar. 

Temos também sopas, hot dogs, pizzas, 

sushis, sashimis, salgados, doces, etc.  

 



 

Espaço Prime FGV 

 

O ESPAÇO PRIME, localizado no 4º andar da FGV, é reservado para almoço 

e lanche dos professores e convidados, e para a realização de eventos da 

faculdade.  

 

A sua cozinha utiliza 

a mesma tecnologia 

do RESTAURANTE 

GETULIO e oferece 

um cardápio 

semelhante. 



 

 

Rockafé Eventos 

 

O Rockafé presta serviço de 

bufê corporativo de primeira 

linha feito na medida para 

encantar a você e a seus 

clientes. Possuímos um vasto 

cardápio e serviço completo 

para quaisquer eventos como 

coffee breaks, brunchs, 

almoços e coquetéis, todos 

feitos com produtos elaborados, criativos e de excelente qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rockafé ESPM Álvaro Alvim 



 

 
 
 

 
 

Rockafé Anhembi Morumbi Vila Olímpia 

Rockafé FMU Direito 



 

 

 
Rockafé FGV Paulista 
 
 

Espaço Prime FGV 

 



 

 

Rockafé Fundação Casper Líbero 

 

 
 

 
Rockafé Fundação Casper Líbero 
 

 



 

 
 
 
Referencias: 

 

Francisco Mazzucca 
Diretor FGV SP 
3799-3300 
Francisco.mazzucca@fgv.br 
 
 

 
 
Contato: 
 
Eduardo Quilici 
99986-2635 / 7712-4178 
eduardo@rockafe.com.br 
 
Armando Paffi Vidal 
3129-2626 / 7712-4239 
armando@rockafe.com.br 
  

Marcos Luiz Cersosimo 
3141-4141 / 7712-4243 
marcos@rockafe.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


