
entradas
˜ ˜PiZzeta caprese

Massa integral com tomate, 
mussarela de búfala, 
pesto e manjericão

pokes
POKE DE ATUM

Poke de atum com manga e gergelim, arroz 
cateto, couve e farofa de macadâmia

POKE DE SALMÃO
Poke de salmão com guacamole e gergelim, 

arroz cateto e farofa de macadâmia

omeletes
Caprese

Mussarela de búfala, tomate,
pesto de castanha do Pará e chia

peru
Peito de peru, queijo branco, 

orégano e chia

saladas

TUNA  

Raw 
Mix de folhas, tomate cereja, 

cenoura em fios e granola salgada da casa

Salada de Atum selado com gergelim, tartar de abacate, cebola, 
batata doce assada, tomate e mix de folhas ao molho da casa

Ceasar
Alface, peito de frango grelhado, molho ceasar a base 

de iogurte, croutons e lascas de parmesão

MediteRrânea
Penne integral, mussarela de búfala, rúcula, azeitona preta, 

tomate cereja, cebola roxa, granola salgada e pesto

Quinoa
Quinoa, queijo brie, rúcula, amêndoas, 

geleia de damasco, aspargos ao molho de gergelim

Tostine de cabra e amêndoas 
com cogumelos

Mix de folhas verdes, shitake, shimeji, azeite de ervas, tomate cereja 
e crocante de queijo de cabra com amêndoas

Caprese
Mix de folhas, mussarela de búfala, 

tomate ao molho pesto com azeitona e croutons

Massa integral com 
frango, catupiry,

azeite de ervas e azeitona

PiZzeta de frango 
com catupiry

Tostada De brie 

Tostada com queijo brie, 
geleia de damasco e rúcula

Tostada de tomate e 
abobrinha assados com 

azeite de ervas e castanha

Tostada veGgie

* ACOMPANHA 
SALADA raw



˜
grelhados

FILET MIGNON

PEITO DE FRANGO

hamBURGUER
com mussarela de búfala 

e molho de tomate 

Hamburguer veGgie
de legumes com quinoa, 

mussarela de búfala, tomate e rúcula

SALMÃO

Filé de ST PETER

• PURÊ DE RAíZES
• ARroz  7 grãos
• Raw salad
• LEGUMES GRELHADOS
• aRroz cateto 

ACOMPANHAMENTOS

 Escolha duas opções˜˜
• RISOTO DE QUINOA
• ravióli de búfala com 
molho de tomate fresco

 Ou uma opção˜ ˜

crepiocas 
e crepes

DesfruTti
Mix de cogumelos e 
mussarela de búfala

massa tradicional ou integral

Caprese
Mussarela de búfala, tomate, pesto 

de castanha do Pará

Frango
Peito de frango desfiado com catupiry 

e azeite de ervas

Peru
Peito de peru, catupiry, queijo 
branco, tomate e orégano

Filet Mignon
Filet mignon, molho de mostarda 

dijon, tomate e parmesão

sanduíches
Filet Mignon

Filet mignon grelhado, tomates rústicos, 
azeite de ervas e mussarela de búfala

no pão ciabatta

desfruTti
Filé de frango grelhado, hommus de 
beterraba e alface no pão ciabatta

VeGgie Burger
Veggie burger no pão integral com 

mussarela de búfala, tomate e rúcula

Burger de fraldinha no pão integral com 
mussarela de búfala, tomate, picles e alface

Salmão grelhado e desfiado com 
cream cheese e alcaparras no pão integral 

frango desfiado com cream cheese, 
azeitona e alface no pão integral 

Burger desfruTti

Natural de Frango

peito de peru com queijo branco, geleia 
de damasco e alface no pão integral 

Natural de peru

Natural 
de Salmão

wraps
Bora Bora

Filet mignon, mussarela de búfala, 
pepino e rúcula ao molho de 

mostarda dijon 

KiRra
Abobrinha italiana, tomate 
fresco, parmesão e pesto 

de castanha-do-pará

J- Bay
Salmão grelhado, cream cheese 

com alcaparras e alface

WRAP VERDE na folha 
de couve
COM HOMMUS DE 

BETERRABA E FRANGO

Mentawai
Peito de peru, aspargos, queijo 

brie e geleia de damasco

Padang
Peito de frango desfiado, 
catupiry e azeite de ervas

Osaka
Cogumelos com queijo de cabra



cremes
na tiGela

• MANGA
• PAPAIA

• CUPUAÇU
• coco

• FRUTAS VERMELHAS

Cachaça R$ 16,90
vodka 17,90
sake R$ 19,90

Cachaça R$ 19,90
vodka 20,90
sake R$ 21,90

AÇAÍ TRADICIONAL

300 ml -400 ml
mix com 2 frutas

300 ml • 400 ml

300 ml • 400 ml

AÇAÍ premium

SUCOS
NATURAIS 

ABACAXI
ACEROLA 

CAJU
COCO

CUPUAÇU
LARANJA
LIMÃO
MAÇÃ

MANGA
MARACUJÁ
MELANCIA
MORANGO
UVA VERDE 

SUCOS 
FUNCIONAIS 

E VERDES 

AÇAÍ
açaí

AMAZÔNIA
Laranja, couve e hortelã

ANTICELULITE
Abacaxi, limão, couve, 
hortelã e água de coco

ANTISsinusite
Hortelã, água de coco, 

gengibre e mel

ANTIFADIGA
Laranja, mel e maracujá

ANTIGRIPAL
Laranja, acerola, mel, gengibre, 

hortelã e limão

ATLÂNTICA
Abacaxi, couve e gengibre

ANTIOX
Água de coco com uva verde

antiestreSse
Açaí, água de coco e maracujá

BETACAROTENO
Laranja, beterraba e cenoura

DETOX
clorofila com abacaxi 

ou maçã e mel

FIRMADOR
Laranja, cenoura, 
morango e colágeno

PELE
Framboesa, morango, 
mel e água de coco

RELAXANTE
Manga, maçã e maracujá

TERMOGÊNICO
Melancia, gengibre, e chá de hibisco

TURBINADO
Açaí, laranja e morango

mix beRry
Morango, framboesa e blueberry 

COMPLEMENTOS PARA 
SUCOS E cremes

leite em pó, aveia, banana picada, mel, granola, 
iogurt, mix de cereais, pó de guaraná, fruta 

picada, sorvete, chia ou castanha 

Whey Protein 

sobremesas
TORTA de GANACHE
CHOCOLATE AMARGO COM CALDA 

DE FRUTAS VERMELHAS

MOUSsE DE LIMÃO
COM CHIA  

crepe de nuteLla
crepe de nutella com morango ou banana, 

sorvete e castanha

taça verão
salada de frutas COM IOGURTE 
OU SORVETE E GRANOLA CASEIRA

salada de frutas

FRUtAS DA ESTAÇÃO

outras
BEBIDAS
ÁGUA MINERAL 
COM GÁS e sem gás

ÁGUA DE COCO

Long Neck MiLler

Long Neck Heineken

Caipirinhas
- Escolha sua opção com 1 ou 2 frutas(+R$1)

Mix de uvas 
com hortelã

Maracujá, abacaxi e hortelã
desfruTti

Framboesa, morango, amora
trio vermelho

Limão, manjericão e gengibre
refrescante


