entradas
Pupunha ao Limão Siciliano

Pedaços de palmito pupunha assados e
salteados em suco de limão siciliano.
Não contém glúten

$19,90

Não contém lactose

Dadinhos de Tapioca

Dadinhos de queijo coalho e tapioca.
Servidos com goiabada cremosa.

$19,90

Não contém glúten

Pratos veganos, sem nada de origem animal. Sem lactose.
Pratos com produtos de baixa caloria e origem animal.

Nossos pratos sem glúten são indicados a quem pretende reduzir seu consumo.
Custo adicional de embalagem para viagem: R$ 2,00
cobramos taxa de 10% de serviço, mas você pode solicitar sua retirada no caixa.

saladas
$19,90

Fênix

Mix de folhas (alface americana, alface frise e rúcula), manga, rabanete,
hortelã, mix de quinoa e lentilha. Molho de goiaba e pimenta.
Não contém glúten

Não contém lactose

$19,90

Lotus

Mix de folhas (alface americana, alface frise e rúcula), cenoura, pepino,
tomate-cereja, queijo coalho e croutons. Molho de iogurte.

cumbucas
Olímpia

Não contém lactose

Mariachi

Não contém lactose

$19,90

Cumbuca de grãos de aveia e cevadinha cozidos salteados em azeite e limão,
tomate-cereja, berinjela e abobrinha grelhadas, azeitona preta em fatias,
amendoim torrado, manjericão fresco e salsinha. Mix de alface americana,
alface frise e rúcula.

$19,90

Cumbuca de chili de proteína de soja e feijão-amendoim, fatias de pão,
pimentões e tomate cereja. Mix de alface americana, alface frise e rúcula.

Opções de adicional de proteína:
Filé de Frango • $ 7,00
Bifinho Veggie • R$ 7,00
Filé de Tilápia • R$ 9,00

Falafel • R$ 8,00
Posta de Salmão • R$ 19,00

segunda-feira
Acompanha saladinha ou caldinho do dia

Clássico Brazuca

Arroz cateto e vermelho, feijão carioca, batatinhas ao murro, farofa de
proteína de soja caramelizada e vinagrete de couve com rabanete.
Escolha a sua proteína:
Bife vegano de sementes e cogumelos
Filé de frango sem hormônio

25,90

Filé de tilápia $
Não contém glúten

$24,90

$23,90

Não contém lactose

Estrogonofe de cogumelos		

$29,90

Sobrecoxa de frango ao molho de cerveja		

$28,90

Tilápia Mediterrânea

$28,90

Estrogonofe de cogumelos, acompanhado por aveia cozida e chips de batata.

Sobrecoxa de frango ao molho de cerveja acompanhada de arroz com
brócolis e pupunha grelhada.

Tilápia grelhada com molho de tomate levemente apimentado,
acompanhada por arroz com açafrão-da-terra e castanha-de-caju
e mix de legumes e cogumelos salteados.
Não contém glúten

Não contém lactose

terça-feira
Acompanha saladinha ou caldinho do dia

Clássico Brazuca

Arroz cateto e vermelho, feijão carioca, batatinhas ao murro, farofa de
proteína de soja caramelizada e vinagrete de couve com rabanete.
Escolha a sua proteína:
Bife vegano de sementes e cogumelos
Filé de frango sem hormônio

25,90

Filé de tilápia $
Não contém glúten

$24,90

$23,90

Não contém lactose

Frango Honey Mustard		

$28,90

Filé de frango grelhado ao molho de mostarda e mel, servido com legumes
grelhados e mix de 7 grãos.
Não contém glúten

Não contém lactose

Tilápia Crispy		

$28,90

Gnocchi de Abóbora ao Curry

$28,90

Filé de tilápia grelhada com crosta de panko, couve-flor gratinada e talharim
de abobrinha e cenoura com molho cítrico.

Gnocchi de abóbora cabotiá com pesto de sálvia e cubos de frango ao curry.

quarta-feira
Acompanha saladinha ou caldinho do dia

Clássico Brazuca

Arroz cateto e vermelho, feijão carioca, batatinhas ao murro, farofa de
proteína de soja caramelizada e vinagrete de couve com rabanete.
Escolha a sua proteína:
Bife vegano de sementes e cogumelos
Filé de frango sem hormônio

25,90

Filé de tilápia $
Não contém glúten

$24,90

$23,90

Não contém lactose

Feijoada Vegana

$29,90

Feijoada com cubos de tofu defumado, paio vegetal, calabresa vegetal e
legumes. Servida com arroz integral, farofa de banana-da-terra, couve
refogada, vinagrete e rodelas de laranja.
Não contém lactose

Sobrecoxa de frango ao molho de cerveja

$28,90

tilápia lev

$28,90

Sobrecoxa de frango ao molho de cerveja acompanhada
de arroz com brócolis e pupunha grelhada.

Tilápia grelhada, acompanhada por purê de cenoura
com gengibre, abobrinha grelhada e mix de aveia e cevada cozidas.
Não contém lactose

quinta-feira
Acompanha saladinha ou caldinho do dia

Clássico Brazuca

Arroz cateto e vermelho, feijão carioca, batatinhas ao murro, farofa de
proteína de soja caramelizada e vinagrete de couve com rabanete.
Escolha a sua proteína:
Bife vegano de sementes e cogumelos
Filé de frango sem hormônio

25,90

Filé de tilápia $
Não contém glúten

$24,90

$23,90

Não contém lactose

Gnocchi de banana-da-terra com Tri Funghi

Gnocchi de banana-da-terra com molho artesanal de tomate
e cogumelos grelhados. Acompanha chips de banana-da-terra.

$28,90

Não contém lactose

$28,90

Frango Xadrez

Cubos de frango e legumes salteados em molho oriental, finalizados com
castanha-de-caju, acompanhados por arroz integral e chips de batata.
Não contém glúten

Especial VEG E LEV

Não contém lactose

Toda quinta, sexta e sábado temos um prato especial
para você experimentar! Consulte um garçom.

$29,90

A

sexta-feira
companha saladinha ou caldinho do dia

Clássico Brazuca

B

Arroz cateto e vermelho, feijão carioca, batatinhas ao murro, farofa de
proteína de soja caramelizada e vinagrete de couve com rabanete.
Escolha a sua proteína:
ife vegano de sementes e cogumelos

Filé de frango sem hormônio

25,90

Filé de tilápia $
Não contém glúten

$24,90

$23,90

Não contém lactose

frango ao risoto cítrico

$28,90

Tilápia à Caprese

$28,90

Filé de frango grelhado servido com risoto cítrico e fatias de
batata-doce grelhadas.

Filé de tilápia numa crosta de chia acompanhado por ervilhas-tortas
salteadas e gnocchi de batata-baroa ao pesto de manjericão, queijo branco
e tomate cereja.

Especial VEG E LEV

Toda quinta, sexta e sábado temos um prato especial
para você experimentar! Consulte um garçom.

$29,90

sábado
Acompanha saladinha ou caldinho do dia

Estrogonofe de cogumelos

$35,90

Salmão Tupiniquim

$39,90

Estrogonofe de cogumelos, acompanhado por aveia cozida e chips de batata.

Salmão marinado em vinho branco acompanhando por purê
de banana-da-terra, arroz com brócolis e tomate confitado.
Não contém glúten

Panqueca Gratinada

$35,90

Moqueca de tilápia

$37,90

Panqueca recheada com bolonhesa de proteína de soja
e gratinada com queijo. (Pode ser vegana, solicite a um garçom)

Moqueca de tilápia, acompanhada por arroz cateto
com vermelho e farofa de dendê.
Não contém glúten

Não contém lactose

$37,90

Moqueca de pupunha

Feita com palmito pupunha, pimentões, alho-poró e finalizada com coentro.
Acompanha arroz cateto com vermelho e farofa de banana-da-terra com coco.
Não contém glúten

Especial VEG E LEV

Não contém lactose

Toda quinta, sexta e sábado temos um prato especial
para você experimentar! Consulte um garçom.

$36,90

sobremesas
acrescente um espresso por R$ 1,50

Bolo Trufado Vegano

Fatia de bolo trufado vegano, sem açúcar refinado
e coberta por uma ganache vegana de chocolate.

por

$14,00

Não contém lactose

Banoffee Vegana Desconstruída

Massa feita com castanhas, caramelo cremoso de leite
de coco e tâmaras, creme de leite de coco batido e banana.
Sem açúcar, apenas o doce das frutas.
Não contém glúten

Não contém lactose

Torta de chocolate com avelã e banana

Torta de chocolate vegano com pedaços de banana e crosta
de caramelo com avelãs. Servida com sorvete de creme.
Não contém glúten

cafés e chás
Espresso Orgânico Curto

$4,50

Espresso Orgânico Longo

$4,50

Chá de Capim-Limão

$14,00

$5,00

$14,00

bebidas
suco de laranja, limão e gengibre
Copo de 250 ml.

suco de laranja integral
Copo de 250 ml.

água mineral com gás

$7,90

$6,90

$4,50

água mineral sem gás

$4,50

Garrafa $5

,90

250 ml.

Sem adição de
conservantes
e açúcar

• Suco de Uva Lev
• Suco de Maçã Integral
• Chá Mate + Limão Zero

Sucos e Chás funcionais $5,90
Copo 250 ml.

• Chá de Hibisco + Cranberry
• Chá Verde + Gengibre + Limão
• Detox Vegs Green
• Açaí + Berries

Kombuchas
Garrafa de 300 ml.

$9,90

• Hibisco + Cranberry
• Manga + Cúrcuma
• Limão + matcha + gengibre

cerveja
Cerveja Bud Weiser - Lager
343 ml.

$7,90

vinhos
Consulte um garçom sobre as opções disponíveis.

