
PALEO pa
SEM GLÚTENsg VEGANOvg VEGETARIANOve APIMENTADOap

SEM LACTOSEslnatural é ser de verdade.

Vamos 
começar? :)

premium  |  $44

saladas

Mix de Folhas Verdes slvg

Mix de folhas com molho cítrico. Acompanha uma fatia de pão de fermentação natural.

Special Caesar
Alface romana, couve kale e cevadinha temperadas com nosso molho ceaser 
artesanal, frango orgânico marinado no molho especial,  croutons, tomates 
Confit e caramelizados e lascas de parmesão. 

Salada Búfala sg ve

Alface crespa, agrião, rúcula, tomate confit, nozes caramelizadas,  
muçarela de búfala e molho cítrico. Finalizada com pesto e romã.

Queijo de Cabra com Mel e Gengibre sg ve

Mix de folhas verdes, rúcula, batata doce assada, cebola caramelizada, 
vagem, nozes, damasco, queijo de cabra e molho de mel com gengibre.

Salada Primavera sg ve

Mix de folhas verdes, alface romana, radicchio, laranja, rabanete, 
castanha de caju torrada, queijo gorgonzola e molho de mostarda.

Salada Thai sg ve

Acelga, repolho roxo, cenoura, rúcula, amendoim torrado, 
mix de brotos e molho picante de amendoim.

Salada Greentable slsg vg

Mix de folhas verdes, espinafre, creme de abacate, cogumelos salteados, beterraba, 
tomate confit, pepino, semente de girassol, brotos, molho balsâmico e frutas vermelhas.

Kale, Quinoa e Muito Mais slsg vg

Couve kale, quinoa, cebola caramelizada, abóbora assada, sementes de romã e molho tahine.

proteínas

Frango Orgânico sg pa sl

Marinado no molho especial da casa, grelhado no 
Vulcano  e finalizado com azeite extravirgem e flor de sal. 

premium  |  $25

Saint Peter sg pa sl

Filet de saint peter com flor de sal e limão siciliano grelhado.

“The Falafel” slsg vgpa ap

Mistura de grão-de-bico com especiarias e ervas, 
servido com molho tahine especial.

Roast Beef slsg pa

Grelhado no Vulcano e finalizado com 
molho de mostardas, cebolete e flor de sal.

Frango sg pa

Peito de frango marinado em molho especial da casa, grelhado 
no Vulcano e finalizado com azeite extra virgem e flor de sal.

basic  |  $19

Hambúrguer de Quinoa slvg

Hambúrguer à base de quinoa, hommus de grão de bico, alho poró 
e espinafre. Finalizado com pipoca de quinoa e flor de sal.

Quer adicionar
uma proteína?

basic  |  $35

Nosso Homus de Cada Dia slsg vgpa ap

Pasta à base de grão de bico e tahine, temperado com especiarias. 
Finalizado com grão de bico crocante.  

Escolha Sua Opção de Arroz 
Arroz Negro, Arroz de Quinoa e Legumes ou Arroz de Couve Flor.

Os Tais Vegetais
com “O” Tempero da Casa

slsg vgpa ap

Deliciosos vegetais grelhados no Vulcano, servidos com chimichurri 
mediterrâneo de ervas frescas, zaatar e finalizado com raspas de limão siciliano.

Abóbora Assada com Mel slsg ve

Abóbora assada com mel e especiarias. Finalizada com flor de sal.

Purê Roots slsg vg

Mistura nutritiva dos melhores vegetais da terra com azeite extravirgem.

Brócolis slsg ve

Brócolis assados no Vulcano, aioli com ervas frescas e limão siciliano grelhado.

Batata Doce Greentable
sg ve

Batata doce laranja assada no Vulcano e coalhada com ervas frescas. 

Bravíssimas Batatas sg ve

Batatas assadas no Vulcano com especiarias.
Finalizadas com molho de pimentão defumado com páprica picante. 

acompanhamentos  |  $12

Que tal um
acompanhamento?



PALEO pa
SEM GLÚTENsg VEGANOvg VEGETARIANOve APIMENTADOap

SEM LACTOSEslnatural é ser de verdade.

Em busca de
outras opções? :)

CAFÉS
Espresso Leggero  ........ R$6

Espresso Risttreto ....... R$6

VINHOS (269ml)
Vivant Tinto Cabernet 
Sauvignon/Merlot ..................... R$17,90

Vivant Branco Chardonnay ........ R$17,90
Vivant Rosé ................................ R$17,90

CERVEJA
Long Neck ........ R$9

Água saborizada (refil) ..... R$5
Água sem gás ................... R$6
Água com gás ................... R$6
Água de coco ................... R$12
Suco Green People ........... R$12
Kombucha ........................ R$16

be
bi

da
s

premium  |  $69

bowls
basic | $49

Bowl Caesar Mignon
Iscas de filé mignon salteados com vagem 
e cebola caramelizada, abobora assada 
e chimichurri de ervas frescas, finalizado 
com molho caeser da casa e mix de gergelim.
Servido sob cama de arroz negro 
com molho de mostarda.

Bowl Saint Peter Suculento
Saint Peter grelhado ao molho 
de missô e crosta de pipoca de quinoa, 
acompanha abobrinha grelhada, servidos
em cama de purê de turbéculos com arroz 
à sua escolha: negro ou arroz de couve-flor 
com quinoa. Finalizado com molho cítrico.

Bowl Vegano
Homus, faláfel, vegetais, molho tahine, 
semente de romã e gergelim preto. Escolha sua 
base: arroz negro (nossa sugestão) 
ou arroz de couve-flor com quinoa.

Cubos de coxa e sobrecoxa grelhados no molho 
picante de pimenta coreana servidas sobre 
pasta de avocado, salada refrescante tipo 
coleslaw na coalhada de ervas, arroz 
de quinoa com molho de mel e gengibre, 
finalizado com farofa de pão.

Bowl Sobrecoxa Picante 
e Pasta de Abacate

Bowl Frango ao Molho Missô
Frango grelhado ao molho missô
e abobrinha salteados. Finalizado com
raspas de limão siciliano e farofa de pão 
de fermentação natural. Escolha sua 
base: arroz negro (nossa sugestão)
ou arroz de couve-flor com quinoa.

Rolinho Vietnamita ..... $24 slsg pa

Rolinhos de couve recheados com bifum marinado no molho vietnamita, frango grelhado, manga, 
pepino japonês e repolho roxo. Finalizado com gergelim preto e broto de alfafa. Acompanha molho de amendoim.

Nosso Homus de Cada Dia ..... $18 slsg ve

Pasta à base de grão de bico e tahine, temperado com especiarias e finalizado 
com grão de bico crocante. Acompanha pão de fermentação natural.   

“The Falafel” ..... $18 slsg vgpa ap

10 Falafeis com molho tahine.

Coxitas de Frango com Molho Koreano ..... $21 
sg ap

Coxinhas de frango orgânico assadas com molho especial 
de pimenta koreana, servidas com aioli de ervas frescas.

para compartilhar

health-yummy food

zero açúcar  |  $16

açúcar demerara

sobremesas

Pede Que
Acaba Logo ..... $14

slsg ve

Bolo a base de farinha de castanhas, recheado 
e coberto com doce de leite sem lactose.

Good Cookie ..... $10 sg ve

Cookie à base de farinha sem glúten 
e gotas de de chocolate belga 70%.

Brownie James
Brownie ..... $14 sg ve

Bolo sem farinha, com chocolate 
belga e amêndoas laminadas e torradas.

Bannoffee GT ..... $14 ve

Nossa banoffee com base de crocante de aveia, 
doce de leite sem lactose e uma pitada 
de canela, bananada grelhadas na ghee 
finalizada com iogurte grego. 
Você vai se apaixonar!

Triple Coffee Chocolate 
Punch Cake ..... $14

sg ve

Nosso bolo cremoso de chocolate #semgluten 
vai derreter na sua boca, junto com uma super 
calda de chocolate e espresso! Ainda leva 
um crocante de castanhas, chocolate 70% 
e nibs de café! Coffee lovers essa é para vcs!

Lemon Cheesecake sg ve

Cheesecake de limão siciliano e ricota fresca, calda de morango servidos 
com a nossa granola especial da casa de sementes low carb.

Chocolate Mousse Nutty Crunch sg vg

Super cremosa, nossa mousse é feita com chocolate 70%, 
não leva leite ou derivados, sem adição de açucares. 
Finalizado com crocante de castanhas e flor de sal.


