ALIMENTAÇÃO SIMPLES, SAUDÁVEL E SABOROSA.
NÃO CONTÉM LACTOSE

NÃO CONTÉM GLÚTEN

RECEITAS VEGANAS. SEM INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL

brasileirinho

Arroz cateto e vermelho, feijão preto, couve refogada,
e purê de abóbora cabotiá.

Escolha a proteína:

$25,90

Bifinho Grão de bico

$26,90

Bifinho Veggie

Brasileirinho + Bifinho Grão de Bico

Filé de Frango

$27,90

Filé de Tilápia

$30,90

clássico brazuca

todo dia é dia

Arroz cateto e vermelho, feijão carioca com tofu defumado,
farofa e legumes salteados.

Escolha a proteína:

$25,90

Bifinho Grão de bico

$26,90

Bifinho Veggie

brazuca + Bifinho VEGgIE

Filé de Frango

$27,90

Filé de Tilápia

$30,90

mineiro

Mix de arroz cateto e vermelho com feijão fradinho, tomate,
coentro, pimentas biquinho e dedo-de-moça e queijo coalho.
Servido com brócolis refogado e purê de batata-doce.

Escolha a proteína:

$25,90

Bifinho Grão de bico

$26,90

Bifinho Veggie

mineiro + filé de frango

Filé de Frango

$27,90

Filé de Tilápia

$30,90

especialidades

$27 ,90

FRANGO HONEY MUSTARD

Filé de frango grelhado servido com molho
de mostarda e mel, acompanhado por arroz
integral e legumes salteados em azeite de
ervas.

$30,90

ESTROGONOFE TRI-FUNGHI

Estrogonofe de Cogumelos salteados feito
à base de leite desnatado, acompanhado
por arroz integral e chips de batata-doce.

$38,90

Penne ao Salmão e Shimeji

penne na manteiga de ervas frescas com
cubos de salmão e shimeji grelhados.

$34,90

TILÁPIA + GNOCcHI A CAPRESE

Filé de tilápia e Gnocchi de batata-salsa
ao pesto de manjericão, queijo branco e
tomate-cereja.

$28,90

ESTROGONOFE DE FRANGO

Estrogonofe de Frango com Cogumelo Paris
feito à base de leite desnatado, acompanhado
por arroz integral e chips de batata-doce.

$29,90

SPAGHETtI DE LEGUMES

Spaghetti feito de pupunha, abobrinha e
cenoura ao pesto, acompanha filé de tilápia
grelhado.

você é o chef

1. Escolha a proteína:

2. Escolha mais

$28 ,90

BIFINHO grão de bico

$29 ,90

BIFINHO VEGgIE

filé de frango $30,90

$31 ,90

mix de cogumelos

• Arroz cateto e vermelho

• Brócolis refogado

• Arroz integral

• Purê de abóbora cabotiá

• Arroz mineiro

• Purê de batata-doce

• Feijão preto

• Chips de batata-doce

• Feijão carioca

• Mix de legumes

• Farofa

• Mini salada

• Couve refogada

• Molho a sua escolha

filé de tilápia $33 ,90

(*) Por mais R$ 4,00 adicione outro acompanhamento.

1. Escolha a massa:

2. Escolha o molho
de sua preferência:

GNOCcHI DE ABÓBORA-CABOTIÁ
GNOCcHI DE BATATA-salsa

MASsAS + MOLHOS

4 acompanhamentos*:

sugo
Molho de tomate caseiro.

$26,90

Bolonhesa de Soja

Molho de tomate caseiro com proteína de soja.

Caprese

Pesto de manjericão, queijo branco
e tomate cereja.

Tri-funghi
Molho de tomate caseiro com
cogumelos salteados.

GNOCcHI À BOLONHESA DE SOJA

$27,90

$27,90

$30,90

proteínas

QUE TAL ADICIONAR UMA PROTEÍNA?
$9,90

BIFINHO grão de bico

filé de frango

$ 11 ,90

$10,90

BIFINHO VEGgIE

$12 ,90

mix de cogumelos

Lotus

$14,90

filé de tilápia

$25 ,90

Mix de folhas (alface americana, alface roxa e rúcula], cenoura
pepino, tomate-cereja, queijo coalho e croutons. Molho de iorgurte

saladas

Esparta

Mix de folhas (alfaces americana, alface roxa e rúcula), grão-de-bico,
grãos de aveia, brócolis, tomate-cereja, mix de pimentões, ovo de
codorna, abobrinha grelhada, berinjela grelhada e salsinha.
Molho de manga.

romana

Romana

$25,90

$25,90

olímpia

$29,90

Mix de folhas (alface americana, alface roxa e rúcula), tomate-cereja,
pupunha confit, tiras de frango grelhado e crispy de parmesão e chia.
Molho Ceasar.

Cumbuca de grãos de aveia e cevadinha cozidos e temperados em
azeite e limão, tomate-cereja, abobrinha grelhada, berinjela grelhada,
azeitona preta em fatias, amendoim torrado, manjericão fresco e
salsinha. Mix de folhas (alface americana, alface roxa e rúcula).

banoffee vegana $
12,90
desconstruída

bebidas

D O ÇURAS

bolo trufado

$14,90

Base de castanhas, caramelo
cremoso de leite de coco e
tâmaras, creme de leite de
coco batido e banana.
Sem açúcar, apenas o
doce das frutas.

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

Suco de laranja, Limão e Gengibre $10,90
(400ml)

Suco DETOX (abacaxi, limão, maçã e couve) - LE BIO $10,90
(300ml)

$10,90

SUCO DE MORANGO E LARANJA $10,90

Suco Antiox (morango, maçã e limão) – Le Bio

Suco de Laranja $9,90

Chá mate Energético (mate, guaraná e limão) - le bio

Suco de abacaxi com hortelã $9,90

Água Mineral - com ou sem gás

(400ml)
(400ml)
(400ml)

(300ml)

(300ml)

(500ml)

CUSTO ADICIONAL DE EMBALAGEM PARA VIAGEM:

R$ 3,00

$4,90

$9,90

