
Pague com:
alimentação e refeição        crédito e débito         real, dolar, euro e Pesos

somente visa master elo

caPuccino 
leite, café espresso, raspas de chocolate, 
chocolate em pó e canela       9,00
chocolate quente          9,00
chocolate frio batido  
copo               12,00

sabores variados

             8,50

Ziriguidum quente 
(para imunidade)  abacaxi, limão,

gengibre, própolis e mel

             23,00

Água Prata 510ml

com gÁs      6,00

sem gÁs       6,00

   

   
                   copo         jarra
Abacaxi+hortelã            10,50    16,00
Maça+gengibre             10,50    13,00
Laranja+cenoura                17,00
Laranja+maracujá               18,00
Laranja, cenoura e beterraba           18,00
Limonada suiça                 12,00

Ziriguidum (para imunidade) 
limão, abacaxi, gengibre, própolis e mel          22,00
verdinho 
água de coco, abacaxi, couve, cidreira e hortelã        23,00
bronZe  laranja, cenoura, acerola e gengibre     22,00
bom dia  abacaxi, limão e gengibre         18,00
felix maçã, couve, linhaça, mel           18,00
tranquilidade 

 

maracujá, couve, ameixa seca, maçã e mel          20,00

suco de açai integrale 
esPecial com laranja 
(copo 300ml) 

    

   22,00
suco de juçara com  
banana e laranja 
(copo 300ml)    22,00
açai integrale esPecial 
batido com fruta (servido 

na cumbuca) 
  

     26,50
mel           4,50 
 granola         5,00 
 aveia           2,20

descafeinado sachê    6,50
café esPresso      5,00
esPresso curto     5,00
esPresso carioca    5,00
esPresso com esPuma    5,50
esPresso c/ cardamomo            5,50
esPresso duPlo               8,50 
esPresso duPlo com espuma              9,00
esPresso duPlo com cardamomo          9,00 
café com leite                 6,50
café canelinha com leite             7,50

café de coador longo              4,00
café de coador curto              3,00 
café com leite de coador                4,50

amora (congelado)    10,50 
acerola (congelado)     8,00 
morango (congelado)     9,50
laranja          9,50
abacaxi          9,00

maracujÁ         9,00 
limão           7,00
Água de coco 
Native Orgânica 330 ml     8,00
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esPeciarias     8,00
cacau       8,00
aveia e mel    9,00
limonito      12,00

café da manhã comPleto 
suco de laranja, coalhada com mel e banana, pão de queijo, 
bolinho do dia, café com leite e pão com manteiga      34,00

Pão com manteiga     4,00 
Pão com requeijão     5,25 
Pão com aZeite     4,00

manteiga         5,50
manteiga temPerada   6,00 
geléia de manga 5,50
requeijão       5,00

requeijão 
com ervas         6,00
queijo branco     8,50
mussarela de búfala

    

 9,00

coalhada com mel 
e banana            12,25
coalhada com mel 
e mamão           13,00

banana amassada 
com aveia e mel      12,50
Porção de

granola          5,00
 Porção mel       4,50
Porção de aveia     2,20
banana Picada     4,00
mamão Picado     6,00

Na massa 
de linhaça. 

Na massa 
de linhaça.

Para quem ama pão de queijo mas 
não tolera lactose, ovo e glúten. 

inhamito                  2,20
6 inhamitos               12,00

aZeitonas Pretas 
       2,20

aZeitonas verdes 
        2,20

ervas 
       2,20

bolo de côco com Pedaços de 
chocolate meio amargo       7,50
bolo de cenoura com cobertura 
fina de chocolate             9,00
bolo de banana com canela 

   

     9,00

vegano Produto
da mata

sem
açúcar

com
ovos

sem 
glúten*

baixo 
glúten

sem
lactose

*pode ter contaminação cruzada

queijo branco 
  frio           12,00
  quente          14,00
mussarela quente  14,50
tradicional 

mussarela, tomate, orégano e 

azeite extra virgem      16,50

combo bom dia 
café com leite e  
pão com manteiga          10,50
combo boa tarde  
lanche especial com 
suco de laranja          24,00

Provolone com tomate seco            9,50
PiZZa 
queijo branco, tomate, azeitonas verdes chilenas e orégano      9,50
três queijos queijo branco, parmesão e gorgonzola      9,50
meia cura com aZeitonas Pretas          9,50

Provolone                 2,20
Parmesão                  2,20
GorgonZola                 2,20
Meia cura                  2,20
Cestinha 6 pães de queijo sortidos         12,00

chocomix do dia        9,00
enrolado de chocolate meio 
amargo com damasco      9,50
enrolado de chocolate 
branco com Pera          9,50

150g

enrolado de doce de leite, cacau e castanhas do ParÁ  9,50
meia lua de  goiabada cascão com queijo meia cura 9,00

Feitos no pão integralzinho. 

Feitos no pão integralzinho. 

Palmito com chamPignon palmito, 
cebola, cogumelo paris, pimenta do reino e azeite          9,00
berinjela refogada com cebola e especiarias          9,00
escarola refogado com acelga, cebola e especiarias       9,00

manteiga temPerada                6,00
geléia de manga                 5,50
requeijão com ervas                6,00

trufa damasco    3,50
trufa Pimenta     3,50
trufa Pistache    3,50   

bÁsica 
frutas frescas com  
suco de laranja    13,00
cremosa 
frutas frescas com  
coalhada e granola   18,00 

Pão com manteiga de 
esPeciarias          5,00 
Pão com requeijão  
de ervas           5,50 
Pão com geléia de manga 
com cardamomo      6,50

 esPecial 
queijo branco, tomate, manjericão e azeite extra virgem        14,00 
due 
queijo branco, mussarela, tomate e orégano             15,50

coalhada com mel 
e granola        12,75
coalhada com mel, 
granola e mamão     15,50


