
Pratos Quentes
Comercial de Hambúrguer $14

1 (um) hambúrguer de soja de 70 g, c/ arroz, feijão, farofa e saladinha

Comercial de Grãomelete
Feito de farinha-de-grão de bico, tomate, champignon, milho, c/ 

arroz, feijão, farofa e saladinha
$14

Comercial de Espetinhos
2 (dois) espetinhos à milanesa com carne de soja, cebola, pimentão, 

cenoura c/ arroz, feijão, farofa, saladinha
$18

Comercial de Hambúrguer de Quinoa $16
1 (um) hambúrguer de quinoa e grão de bico, c/ arroz, feijão, farofa e 

saladinha

Parmegiana $19
Bife de soja à milanesa com molho de tomate, queijo vegano, arroz e 

batatas fritas ou saladinha

Bife Acebolado $16
Bife de soja acebolado c/ arroz, feijão, farofa, fritas ou saladinha

Calabresa Acebolada $17
Calabresa defumada de soja acebolada, c/ arroz, feijão, farofa, fritas 

ou saladinha

Penne ao Pesto ou ao Sugo $15
Penne de farinha de arroz (em ambos os pratos finaliza com tomates 

picadinhos).

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

- Molhos ao sugo da casa

Refeição do Dia (almoço)
De segunda à sexta uma refeição vegana diferente por 

$13,90 



Burguers
X-Salada $15

Hambúrguer de soja (70g), alface, rúcula, tomate, picles, queijo 

vegano, maionese vegana, mostarda, cebola roxa em pão c/ 

gergelim

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

alface, cebola em pão c/ gergelim

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

picles, maionese vegana, mostarda, cebola roxa em pão c/ 

gergelim

CrispyVeg $17
Bifes de Soja à milanesa, cebola crispy, alface, tomate, maionese 

vegana, mostarda escura em pão c/ gergelim

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

cenoura ralada, maionese, cebola roxa c/ pão com gergelim

Shimeji $22
Hambúrguer de Shimeji (c/ shimeji, berinjela, cebolinha e alho 

poró), rúcula, tomate, picles, cenoura ralada, maionese vegana, 

cebola roxa em pão com gergelim

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

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

maionese vegana em pão com gergelim

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

alface, maionese vegana enrolados em tortilla integral de 28 cm



Saladas
Salada Verdurinha $14

Alface, tomate, cenoura ralada, beterraba, pepino, cebola, 

milho, cebola e azeitonas

Salada Tropicana $14

Alface, tomate, cenoura ralada, manga em fatias e rúcula

Adicionais
Arroz Branco $4

Arroz integral $4

Feijão $5

Queijo Ralado $3

Maionese $4

Legumes $6

Espetinho à milanesa (carne de soja, cenoura, pimentão, cebola) $5

Bife Acebolado $7,5

Bife à parmegiana $12

Hambúrguer de Soja $4,5

Hambúrguer de Quinoa / Shimeji $8

Farofa $2

Grãomelete $9

Salgados Fritos (6 unidades)

Quibes $8

Bolinhos de Falafel $8

Bolinhos de Queijo $10

Mini Coxinhas (Recheios de Jaca, Brócolis ou Palmito) $10



Sobremesas
 

Bolo de Chocolate, Coco ou Indiano (Vegandeiro) $6

Pão de Melado $8

Palha Italiana $6

PannaCotta $6

Creme à base de leite de coco, com ágar agar, baunilha 
e cobertura de geleia de morango

 

Brigadeiros (Vegandeiro) $4

Sucos e Bebidas
 

Abacaxi c/ hortelã, Acerola, Caju, Cupuaçu, Graviola, 
Manga, Melancia, Frutas Vemelhas, Laranja c/ Acerola, 

Maracujá, Uva

 

Garrafa de 300 ml $6
Garrafa de 500 ml $8

 

Detox (500 ml)  

Detox Laranja: Laranja, mamão, melão maracujá, 

gengibre, cenoura e maçã

Detox Verde: Abacaxi, maçã, gengibre, limão, laranja, 
maracujá, coco e pepino.

Detox Rosa: Uva, maçã, beterraba e frutas vermelhas

Detox Tropical: Laranja, acerola, cenoura, beterraba e 
maçã

$9


