
Pratos deliciosos para o seu Natal.

Encomendas até o dia 20/12.

Pedidos serão entregues ou retirados nas 

lojas:

• São Cristóvão – até às 17h do dia 23/12

• Leblon – até às 12h do dia 24/12



MINI FALAFEL + MOLHO TAHINE ......... 22
4 unidades de 30g cada + 25 ml de molho.

MINI QUIBE + MOLHO TAHINE ............. 22
5 unidades de 30g cada + 25 ml de molho.



SALPICÃO (500 g) ................................ 65
maçã verde, milho, cenoura, tofú defumado, 
aipo, cebola roxa, passas e molho de 
castanha de caju e inhame.

CAPONATA (500 g) .............................. 65
berinjela, cebola, pimentões, passas, azeite 
extra virgem e temperos.



BATALHOADA COM PALMITO (1 kg)*.......... 140
batata inglesa, palmito fresco, cebola, pimentões, 
tomate, alga nori, azeitona preta, alcaparra e 
azeite extra virgem.
*Para esse prato, é necessário que o cliente forneça o 
pirex com tampa ou nós repassaremos o custo do pirex.

CURRY DE GRÃO DE BICO (1 kg) ................. 80
Grão de bico, abóbora, tomate, cebola, azeite 
extra virgem e temperos.

QUICHE GRANDE (aprox. 1,150 kg) ........... 210
(sabores: alho poró ou queijo com cebola).



ARROZ INTEGRAL COM ERVAS (500 g) .. 30
com salsinha e cebolinha frescas.

COUSCOUS NATALINO (500 g) .............. 65
couscous marroquino, nozes, cenoura, 
damasco, passas, hortelã e molho de azeite 
extra virgem e limão.



TORTA GRANDE (Aprox. 1,400 kg) ............ 210
Cacau Intenso, Cacau Intenso com Laranja, 
Tiramisú ou cheeZecake Frutas Vermelhas.

MINITORTA (120 g) .................................... 25
Cacau Intenso, Cacau Intenso com Laranja, 
Tiramisú ou cheeZecake Frutas Vermelhas.

RABANADA SEM GLÚTEN ........................... 25
Pão fofinho e sem glúten, feito na calda de 
açúcar demerara, canela e óleo de coco.



• Escolhendo 1 opção de cada categoria, 
ganhe 10% de desconto no total do seu 
pedido.

• Escolhendo 1 opção de pelo menos 3 
categorias, ganhe 5% de desconto no 

total do seu pedido.

✓ Para pedidos com entrega anterior ao dia 
24/12, solicitamos antecedência de 3 dias 
úteis.




