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cardápio natural



ESCOLHER 03 OPÇÕES

QUITUTES  

_Canoa de tapioca crocante com parmesão e chia

_Polvilho com ghee e aveia 

_Espetinho caprese

_Espetinho de queijo minas e tomate sweet

_Pão de mandioquinha com chia   (quente)

_Batata bolinha cozida com requeijão de búfala caseiro (quente)

_Mini salada de frutas da estação 

ESCOLHER 02 OPÇÕES

MINI SALGADOS ASSADOS

_Coxinha de frango orgânico Korin, massa de mandioquinha empanada com flocos de milho

_Croquete de abóbora e batata doce com carne orgânica Korin empanado com flocos de milho

_Bolinho de queijo minas e alho poró

_Mini pastel integral de ricota e espinafre

_Mini pastel integral de carne assada orgânica Korin

_Mini pastel integral de palmito e tomate

* Todas as opções acompanham ketchup artesanal



ESCOLHER 03 OPÇÕES

MINI SANDUICHES 

_Mussarela de búfala fresca e tomate sweet assado – pão francês integral

_Pasta de berinjela assada com tahine e queijo brie  – pão bolinha com grãos

_Abobrinha assada e queijo de cabra cremoso – pão francês de 5 grãos

_Peito de peru caseiro desfiado, queijo minas e requeijão de búfala caseiro – ciabatta integral

_Peito de peru, mussarela de búfala fresca e chutney de tomate  – pão bolinha com 5 grãos

_Fricassé de frango Korin orgânico desfiado com requeijão caseiro e alface – pão bolinha de cenoura

_Carne Feed assada desfiada, cebola caramelizada e alface  – ciabatta integral

_Rosbife caseiro, mussarela de búfala fresca e mostarda dijon – pão francês integral

_Salmão defumado, molho dill e cream cheese – ciabatta integral

* Todas os pães são da Bio Padaria Wheat Organics, produzidos com farinha e ingredientes orgânicos.



PRATO PRINCIPAL 

ESCOLHER 01 OPÇÃO

Crianças 

_Talharim integral com abóbora e ricota

_Raviole integral de mussarela de búfala com molho de tomate orgânico

_Risotinho de quinoa com ervilha fresca, cogumelo e tomatinho assado

_Espaguete integral com molho cremoso de abobrinha com tomate e manjericão

Adultos

ESCOLHER 01 OPÇÃO

_Torta integral de escarola, pera e queijo minas 

_Torta integral de abóbora, ricota e mussarela de búfala

_Torta integral de espinafre, ricota e cebola caramelizada

_Torta integral de legumes e queijo 

* Todas as tortas tem como acompanhamento salada de folhas verdes + granola salgada



DOCES  

ESCOLHER 03 OPÇÕES

_Brigadeiro tradicional com chocolate AMMA e leite condensado caseiro

_Brigadeiro de pistache 100% com leite condensado caseiro

_Brownie com chocolate AMMA e castanha do Pará

_Mini cookie integral de aveia e chocolate AMMA

_Mini muffin integral de maçã com canela

_Mini muffin integral de laranja com amêndoas

_Copinho de tâmara com abóbora e semente de abóbora  (sem açúcar)

SUCO NATURAL 

ESCOLHER 02 OPÇÕES

_Abacaxi com capim santo

_Abacaxi, melão e hortelã

_Maçã, água de coco natural e uva verde

_Melancia

_Água de coco natural

_Sacolé de manga com maracujá



“Quando o mundo entender que a comida de verdade e orgânica não 
é cara e sim que a comida altamente processada e industrializada é 
barata demais, iremos democratizar a alimentação saudável.”

Bela Gil
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