
w.desfrui.com.br

@DESFRUI

delivery
segunda à segunda 

TEL: () 5180-23

ÁGU

CAFÉ COM AÇAÍ CAFÉ COM MARACUJÁ

A MINERAL 310mL
R$6,60 

R$9, R$9, 

SeM GÁS e co m gás

A DE COCO
R$8,80

ououttrasras
BEBIBEBIDADASS

cervejas

Colorado aia   R$17,90 Colorado ribeirão LAGER   R$17,90

6ml 6ml 

Cerveja  de trigo, turva e adocicada, Cerveja com amargor moderado, leve e refrescante

Possui adição de mel de laranjeira. O ingrediente brasileiro escolhido para complementar

long neck

• • • Stea Artois  R$9,90cORONA  R$,90

Expreo 
R$4,90

ChÁ DE HORTELã FRESCA  
 R$4,10

Mahiato
R$5,10

caucinO
R$5,40

#desfrutiavida

d

Cachaç $16,90

CAIPIRINHAS

Mix de uvas com hortelã 

desfrui  Maracujá, abacaxi e hortelã

trio vermelho  Framboesa, morango e amora

refrescante L imão, manjericão e gengibre
Cachaça  R$19,90
vodka  R$20,90
sake  R$21,90

DRINKS

a  R
vodka  R$17,90
sake R$  19,9

cláica
gin, TôNICA E lim ão

abacaxi
GIN, TôNICA, abacaxi com hortelã

uva
gin, tônica e uva verde

R$21,90

G&T

eSCOLHA A SUA FRUTA: 

L imão, MORANGO, ABACAXI, MARACUJÁ 

GUÁ

 a receita é a casca de laranja com o aspecto frutado e cítrico.

QUENTES

FRIAS
café expresso gelado, açaí, café expresso gelado, maracujá 
leite condensado e canela e leite condensado, 

-DAY O- 
Bebida alcoólica



TUNA  
R$40,  

ZUHINI:
R$36,
Mix de folhas, abobrinha marinada, mussarela  

de búfala, tomate cereja e FAROFA DE nachos

TUNA  
R$
Mix de folhas, atum selado em   

Caesar  
R$36,
Alface, filé de frango em tiras, 

parmesão e croutons.

FILé MIGNON  R$36,90

PEITO DE FRANGO  R$34,90

SALMÃO  R$38,90

hamBÚRGUER gRELHADO R$36,90
com mussarela e molho  

ao molho limone  
 

HambÚrguer DE GRÃO 

com MIX DE COGUMELOS

 

• PURÊ DE RAíZES

• AOZ 7 grãos

• sALADA RAW

• LEGUMES salteados

• Couscous maoquino 

 Escolha duas opções escolha uma opção

sobremesaS

S DA ESTAÇÃO 
R$

noronha
R$,90
frangO, MILHO E catupiry

Osaka
R$35,90
Mix de cogumelos e mussarela  

manly
R$35,90
FilÉ Mignon em ISCAS, 
TOMATE E MUSSARELA

Crepe de doce de leite ou nutella 

mix com 2 cremes  

SUCOs
1 fruta 

R 12,00 

ABACAXI

açaÍ

acerola

coco

pitaia

uva verde

LIMÃO

laranja

açaí

350ml · R$23,
500ml · r$27,
700ml · R$31,

350ml · R$24,
500ml · r$28,
700ml · R$,

outros acompanhamentos

acompanhamentos inclusos

( incluso 3 acompanhamentos)

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

antisinusite
Hortelã, água de coco,gengibre e mel 

ANTIFADIGA
Laranja, mel e maracujá

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

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

antiestree
Açaí, água de coco e maracujá

BETACAROTENO
Laranja, beterraba e cenoura

DETOX
clorofila com abacaxi e mel

SUCOs funcionais  R$14,50
 

maracuja

melancia

morango

cremes

350ml · R$20,
500ml · r$21,
700ml · R$24,

350ml · R$,
500ml · r$27,
700ml · R$31,

500ml · r$28,
700ml · R$, 

Pitaia

Cupuaçutradicional

zero AçúCAR
(ADOçADO c/ stévia)

nUTEA  r$3, -  whey protein  R$5,50  -  morango R$2,50

banana

mel

GRANOLA

MANGA

leite em pó

coco ralado

LEITE CONDENSADO

• ravióli de búfala com
molho de tomate fresco 

• gNOHI de batata doce 
com molho de tomate fresco

ou

*acompanha salada raw

Torta Bano 
R$17,
doce de leite, banana nanica,  

R$28,
Porção de nachos com trio de molhos

(guacamole, vinagrete e sourcream)

FILÉ APERITIVO BUATA
R$37, R$37,
Filé mignon em iscas ao molho gorgonzola. Rúcula, tomates confitados e molho
Acompanha fatias de pão artesanal  pesto. Acompanha crostines

NACHOS:

E 

BRÓCOLIS COM PALMITO
R$29,  
mussarela, brócolis, palmito 

frango
R$29, 
frango, milho com catupiry

Caprese
R$29,  
Mussarela, tomate e manjericão

fiji  
R$32,90
Mussarela, BRÓCOLIS

E PALMITO

Viva uma 

vida

mais leve !

Filet Mignon 
R$33,
F ilé mignon em iscas, tomate 

Kebab de falafel 
R$30,
Falafel de grão de bico , alface ,

 rel ish de repolho , tomate e molho

Blend da casa , mussarela , rúcula

Burger desfrui  
R$33,

Frango desfiado com cream cheese , 

 cenoura , alface no pão artesanal

Natural de Frango 
R$225,00

 .Iogurte c/ hortelã
 

 .

 .
 RANCH
 molho pesto

 

. Mostarda e Mel

Esc olha o molh o

da salada:da salada:

(incluso 3 acompanhamentos)

Extras  R$2,50

QuINOA: 
R$36,
Mix de folhas, palmito , tomate cereja, 

milho , mix de quinoa e manga

crepe

Vegetariano

ENTRADAS

crosta de gergelim, guacamole, 
batata doce assada e tomate cereja

sanduíches

***todos os sanduíches acompanham

e mussarela no pão artesanal

 e vinagrete

 iogurte com hortelã no pão folha

fRUtA

R$31, R$40, R$40,
Mini falafels de grão de bico, arroz japonês, 
relish de Pepino, tomate cereja, relish de repolho, 
chips de raízes e molho de iogurte com hortelã

Salmão em cubos, arroz japonês, tomate cereja, 

guacamole, mix de gergelim e chips de raízes
Atum em cubos, arroz japonês, manga, cenoura, pepino, 

mix de gergelim e chips de raízes

salmão atum

Filé DE TILÁPIA R$35,90

DE BICO R$
com legumes

Crepes (Integral ou Tradicional), Wraps e Crepiocas

TORTA de GANACHE
R$17,
CHOCOLATE meio AMARGO COM CALDA 
DE FRUTAS VERMELHAS

taça verão
R$15,
Salada de frutas DA ESTAÇÃO
 com granola. Escolha: sorvete, 
açaí ou iogurte 

8,

R$ 22,

com morango ou banana, acompanha 
sorvete de creme

chantilly polvilhado com cacau 
e canela

$

pokes - bOWLS

grelhados + ACOMPANHAMENTOS

saladas

***acompanha salada rawomeletes

 porção de chips 

***troque sua base por mix de quinoa por R$2,50  


