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*Verique se o seu endereço está dentro da área de entrega

Serviço próprio de entrega
para região!

ACEITAMOS:

restaurante  vegetariano 



Burguers
X- Salada..........................................R$15
Hambúrguer de soja (70g), alface, rúcula, tomate, picles,
queijo vegano, maionese vegana, mostarda, cebola roxa
em pão com gergelim.

X- Presunto...............................................R$18
Hambúrguer de soja (70g), queijo, presunto, maionese vegana,

cebola roxa e alface em pão com gergelim. 

Big Vegano...............................................R$17
Dois hambúrgueres de soja(70g cada), alface, rúcula, tomate,

picles, maionese vegana, mostarda, cebola roxa em pão com

gergelim. 

CrispyVeg.................................................R$17
Dois hambúrgueres de soja a milanesa, cebola crispy, alface,

tomate, maionese vegana, mostarda escura em pão com

gergelim. 

GrãoVeg..................................................R$17
Hambúrguer de Grão-de-bico e quinoa, alface, tomate, picles,

cenoura, maionese vegana, cebola roxa em pão com gergelim. 

Shimeji....................................................R$22
Hambúrguer de Shimeji (com shimeji, berinjela, cebolinha e 

alho-poró), rúcula, tomate, picles, cenoura ralada,

maionese vegana, cebola roxa em pão com gergelim. 

X-Tudo Vegano........................................R$20
Hambúrguer de soja, presunto, queijo vegano, cebola roxa,

cebola crispy, tomate, alface, rúcula, cenoura, picles,

maionese vegana e pão. 

Wrap Vegano Falafel..............................R$18
Bolinhos de falafel, cebola roxa, tomate, cenoura ralada, picles,

alface, maionese vegana, enrolados em tortilla integral de 28 cm.

Wraps

PEÇA TAMBÉM POR SALGADOS, SALADAS, SUCOS,
REFRIGERANTES, SOBREMESAS E CONGELADOS.

Pratos Quentes
Comercial de Hambúrguer.......................R$14

1 hambúrguer de soja de 70 g, c/ arroz, feijão, farofa,

saladinha

Penne ao Pesto ou ao Sugo.....................R$15

Comercial de Espetinhos.........................R$18

2 espetinhos à milanesa com carne de soja, cebola,

pimentão, cenoura, c/ arroz, feijão, farofa, saladinha.

Comercial de Hambúrguer Quinoa.........R$16

1 hambúrguer de quinoa e grão de bico, c/ arroz, feijão,

farofa, saladinha. 

Parmegiana Vegana...............................R$19

Bife de soja à milanesa com molho de tomate, queijo vegano,

arroz e batatas fritas.

Calabresa Acebolada..............................R$17

Calabresa defumada de soja acebolada, arroz, feijão,

farofa saladinha ou fritas

Bife Acebolado........................................R$16

Bife de soja acebolado acompanhado de arroz, feijão,

batatas fritas ou saladinha.

Comercial de Grãomelete.........................R$14

feito de farinha-de-grão-de-bico, tomate, champignon, milho e

cebola, c/ arroz, feijão, farofa, saladinha

Penne de farinha de arroz.

- Molho pesto (manjericão, nozes, azeite e alho), finaliza com

tomate em cubos.

- Molho sugo feito com tomates selecionados.
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