para levar

salgados:

CARNE DE JACA
DESFIADA OU EM
PEDAÇOS
(400g)

ESPETINHOS DE SOJA
E/OU MISTO

CARNE MOÍDA

(3 unidades de 90g)

(400g)

KAFTA

LINGUIÇA CALABRESA
AÇOUGUE VEGANO

(3 unidades de 90g)

ALMÔNDEGAS DE SHIITAKE
(10 unidades de 30g)

SALSICHA DE SOJA
(320g)

STEAK DE SOJA
(320g)

CAMARÃO
(320g)
PRESUNTO
(200g)

TRAVESSEIRINHO COM
COGUMELO E ALHO PORÓ
(300g)

BOLINHO DE GRÃO DE BICO
COM BRÓCOLIS E QUEIJO
(300g)

QUIBE COM QUEIJO
VEGANO
(300 g)

CROQUETE DE LINGUIÇA
VEGANO
(400g)

EMPANADA DE FRANGO
VEGANO

(400g)

FEIJOADA

(400g)
Feijoada com linguiça calabresa
de soja defumada em pedaços.

STROGONOFF

(400g)
Strogonoff de shiitake e grão de
bico.

PICADINHO

COXINHA DE A premiada coxinha do Açougue

JACA

Vegano! Feita de massa de batata
com recheio de jaca verde refogada.

(1 unidade)

(400g)

Carne de soja e legumes (batata
e cenoura), cortados em pedaços
bem pequenos.

COXINHA DE Massa de batata com recheio

ESPINAFRE
(1 unidade)

MOQUECA
(400g)

espetos:

Moqueca de banana da terra
com base de leite de coco e
azeite de dendê.

HAMBÚRGUER DE GRÃO
DE BICO
(2 unidades de 130g)
Hambúrguer de grão de bico

HAMBÚRGUER DE
SHIITAKE

(2 unidades de 130g)
Hambúrguer de shiitake.

(400 g)

SALSICHA DE GRÃO DE BICO

ESPETOS DE LINGUIÇA
CALABRESA, SOJA OU
MISTO
(1 unidade)

(400g)

(3 unidades de 120g)

MISS POTATO

TIRINHAS DE PEIXE
EMPANADO

> SIMPLES

Porção de 300 gramas de batatas
palito, fritas na air fryer, bem
sequinhas e crocantes.

(400g)

> COM CHEDDAR
DISQUE PROCON - 151
DISQUE SAÚDE - 136

delivery

KAFTA DE SHIITAKE
(1 unidade)

UPGRADE Farofa +
vinagrete

porções

COXINHA DE JACA E/OU
ESPINAFRE

temos

de espinafre refogado.

Fiscalização Sanitária Município do Rio de Janeiro 1746
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro - 0800 2852121
Produtos disponíveis por tempo indeterminado e
sujeito a disponibilidade. Imagens meramente
ilustrativas.
Se beber, não dirija.
Proibida a venda de bebidas alcoólicas para
menores de 18 anos.

Porção de 300 gramas de batatas
palito, fritas na Air fryer, bem
sequinhas e crocantes, acompanha
nosso exclusivo molho cheddar.

> COM CHEDDAR
E LINGUIÇA

Porção de 300 gramas de batatas
palito, fritas na air fryer, bem
sequinhas e crocantes, acompanha
nosso exclusivo molho cheddar e
linguiça acebolada ao shoyu.

LINGUIÇA CALABRESA

Porção com 02 unidades de
linguiça calabresa,
acompanha cebola com
molho shoyo e farofa
gourmet.

SHIITAKE BALLS COM
MAIONESE .

Porção com 06 almôndegas
de shiitake, acompanhada
deliciosa maionese especial
da casa.

refeições

lanches

FEIJOADA

MR. VEGAN MELT

Feijoada com linguiça
calabresa e soja defumada
em pedaços, acompanha
arroz integral, couve mineira
e farofa gourmet.

Dica do chef! Pão especial com
hambúrguer de grão de bico
ou shiitake, exclusivo molho
cheddar e cebolas marinadas
no shoyo.

PÃO COM LINGUIÇA CALABRESA

Pão de alho com linguiça calabresa vegana, exclusivo molho cheddar,
maionese e coberto por cebolas marinadas no shoyo.

SHIITAKE BALLS

Pão de alho com almôndegas de shiitake (04 unidades), exclusivo
molho cheddar, maionese e coberto por cebolas marinadas no shoyo.

DOUBLE VEGAN MELT

ESPAGUETE
COM ALMÔNDEGAS

MOQUECA DE BANANA

Massa especial, coberta por 4
almôndegas de shiitake e
molho de tomate.

Moqueca de banana da terra
com base de leite de coco e
azeite de dendê. Acompanha
arroz integral e farofa gourmet.

ESPETINHO COMPLETO
(MISTO OU SOJA)

STROGONOFF DE
SHIITAKE

Dois espetos (misto, soja ou
linguiça), acompanha arroz
integral, farofa gourmet e
molho vinagrete.

Strogonoff de shiitake e grão de
bico, acompanha arroz integral e
batata palha sequinha e
crocante.

Dica do chef! Em dose dupla! Pão especial com hambúrguer de grão
de bico ou shiitake, exclusivo molho cheddar e cebolas marinadas no
shoyo.

PICADINHO

Carne de soja e legumes
(batata e cenoura)
cortados em pedaços
bem pequenos,
acompanha arroz
integral, salada de alface
e tomate.

SALADA CAESAR
Alface americana, molho Caesar especial da casa, queijo ralado
vegano, castanha do Pará e croutons.
+ opção de proteína: steak de soja empanado ou camarão
empanado

bebidas

Pink

Mate

Lemonade

HOT VEGAN

Pão de alho, molho de
tomate caseiro, ketchup,
salsicha de grão de bico,
milho, ervilha, maionese,
exclusivo molho cheddar e
batata palha sequinha e
crocante.

Sucos integrais
Água de coco
Refrigerante
Água

X-VEGAN

Tradicional x-burguer feito
no pão australiano, com
hambúrguer de grão de
bico ou shiitake e queijo de
castanha, alface americana,
tomate e maionese
especial da casa.

sobremesas
Cookies (1 unidade)
Sorvete (160ml)
Torta (Fatia)
Brownie (1 unidade)

