
�w.desfru�i.com.br

@DESFRU�I

ÁGUA MINERAL 310mL
COM GÁS e sem gás

ÁGUA DE COCO

outras
BEBIDAS

-DAY O�- 
Bebida alcoólica

Mix de uvas com hortelã 

desfru�i  Maracujá, abacaxi e hortelã

trio vermelho  Framboesa, morango e amora

refrescante L imão, manjericão e gengibre
Cachaça 
vodka 
sake 

DRINKS

Cachaça
vodka
sake

Caipirinhas

cervejas

Hoeg�rden 
3�ml 
cerveja de trigo, com sementes de coentro 
e raspas de casca de laranja.  sabor suave e cítrico.

Colorado Cauim  
6�ml 
Pilsen bem dourada e com muita refrescância.
conta com adição de fécula de mandioca.

Colorado a�ia 
6�ml 
Cerveja  de trigo, turva e adocicada, 
Possui adição de mel de laranjeira.

Colorado indica
6�ml 
amargor presente em equilíbrio com o dulçor do malte. 
conta com um toque de rapadura na sua receita

long neck • Budweiser
   �0ml 

• Ste�a Artois 
   275ml 

Expre�o 

CHÁ DE HORTELã FRESCA 

Ma�hiatoca�ucinO
delivery

segunda à segunda 
das �h às 21h30 
TEL: (�) 5180-23�

#desfrutiavida
d

clá�ica
gin, TôNICA E limão

abacaxi
GIN, TôNICA, abacaxi com hortelã

uva
gin, tônica e uva verde

G&T

eSCOLHA A SUA FRUTA: 
L imão, MORANGO, ABACAXI, MARACUJÁ 



saladas

TUNA 

Ma�oquina  

Mix de folhas, Cuzcuz Marroquino, frango desfiado, 
tomate cereja, cenoura e abobrinha

TUNA  

Atum selado com gergelim, guacamole, 
batata doce assada, tomate e mix de folhas 

Ceasar  

Alface, tiras de frango grelhado, 
molho à base de iogurte, croutons
 e parmesão 

FILET MIGNON 

PEITO DE FRANGO

Filé de ST PETER

SALMÃO

hamBÚRGUER 
com mussarela e molho de tomate   

HambÚrguer ve�ie
com mussarela e molho de tomate 

• PURÊ DE RAíZES

• A�OZ 7 grãos

• Raw salad

• LEGUMES salteados

 Escolha duas opções escolha uma opção

 crepes,wraps & crepiocas 

sobremesas

FRUtAS DA ESTAÇÃO 

peru

Peito de peru, queijo mussarela, 
orégano e chia 

frango

com catupiry

omeletes *acompanha salada raw

noronha

frango com catupiry e molho pesto

Osaka

Mix de cogumelos e mussarela  

manly

FilÉ Mignon em cubos, mussarela,
tomate picado e molho pesto.

hanalei

peito de peru, mussarela, 
e tomate

TORTA de GANACHE

CHOCOLATE meio AMARGO COM CALDA 
DE FRUTAS VERMELHAS 

crepe 

Banana ou Morango com recheio de
nutella ou doce de leite. Acompanha sorvete

Que tal 

taça verão

Salada de frutas com granola
Escolha Sorvete, Açaí ou Iogurte

• CUPUAÇU 

mix com 2 cremes  

SUCOs
1 fruta 

ABACAXI

açaÍ

acerola

coco

pitaia

uva verde

LIMÃO

laranja

açaí

350ml
500ml
700ml

350ml
500ml
700ml

outros acompanhamentos

acompanhamentos inclusos

( incluso 3 acompanhamentos)

ANTICELULITE
Abacaxi , l imão, couve,hortelã e água de coco 

anti�inusite
Hortelã, água de coco,gengibre e mel 

ANTIFADIGA
Laranja, mel e maracujá

ANTIGRIPAL
Laranja, acerola, mel, gengibre,hortelã e limão

FIRMADOR
Laranja, cenoura, morango e colágeno

PELE
Framboesa, morango, mel e água de coco

RELAXANTE
manga, maça e maracuja

TERMOGÊNICO
Melancia , gengibre e chá de hibisco

TURBINADO
Açaí, laranja e morango

rosa  
Pitaia, limão e hortelã

ANTIOX 
Água de coco com uva verde

antiestre�e
Açaí, água de coco e maracujá

BETACAROTENO
Laranja, beterraba e cenoura

DETOX
clorofila com abacaxi ou maçã e mel

SUCOs funcionais

mamÃo

maracuja

melancia

morango

cremes

350ml
500ml 

700ml 

350ml 
500ml 

700ml 

500ml

700ml 

zero TRADICIONAL

.Oriental

Escolha o  molh o
da salada:

 .Iogurte c/ hortelã

 

 .Molho Pesto
 .Mostarda e Mel

Pitaia

tradicional

zero AçúCAR
(ADOçADO c/ stévia)

whey protein  -  chia  -  morango

banana

mel

GRANOLA

MANGA

leite em pó

coco ralado

LEITE CONDENSADO

• ravióli de búfala com
molho de tomate fresco 

• nhoque de batata doce 
com molho de tomate fresco

• risoto de quinoa

ou

*acompanha salada raw

wrap de banana

fatias de banana com doce de leite
e sorvete

grelhados + ACOMPANHAMENTOS

pokes

POKE DE ATUM  

Atum em cubos, manga , cenoura , 
tomate cereja e gergel im 

POKE DE SALMÃO  

SALMÃO EM CUBOS, GUACAMOLE , 

amêndoas E CEBOLINHA

POKE desfru�i  

SALMÃO EM CUBOS, mix de cogumelos ,
CREAM CHEESE , TOMATE CEREJA E CEBOLINHA

Caprese

Mussarela, tomate, molho pesto, 
castanha do Pará e chia

fiji  

Mussarela, tomate, molho pesto e 
castanhas do pará. Viva uma 

vida
mais leve!

sanduíches

Filet Mignon 

Cubos de filet mignon , tomates rústicos , 
e mussarela no pão de baguete.

ve�ie Burger  

mussarela e mix de cogumelos 
no pão de brioche

Burger de frald inha no pão de brioche , 
que ijo prato , tomate e folhas de rúcula 

Burger desfru�i  

Frango desfiado com cream cheese , 
alface e cenoura no pão baguete

Natural de Frango 

F ilÉ de Frango grelhado , mussarela
e molho pesto no pão baguete

desfru�i 

( incluso 3 acompanhamentos)

Queijo de Cabra e Cogumelos

Mix de folhas, cogumelos, tomate cereja,
que ijo de cabra e amêndoas ( s h o y u ,  g e n g i b r e  e  l i m ã o )

j compartilhar?


