
G   Glúten    N   Nuts e amendoim     S    Soja    A   Álcool   M   Milho     Sa   Sattva (sem alho/cebola)  C  Crudívoro    P   Pimenta        Opcional              Contém: * 

BOLO TOFFEE com maçã caramelizada, servido 
quente sobre caramelo de coco, sorvete de  
canela, farofa de praliné de nozes G N*

BROWNIE de chocolate, sorvete de baunilha,  
calda quente de chocolate, nozes pecan  
caramelizada, banana brulêe, caramelo de coco  N* 

 

CRÈME BRÛLÉE de maracujá N S

SORVETE de baunilha ou canela, calda de  
chocolate, farofa de praliné de nozes - 1 bola N* 

SOBREMESAS
32

32

 
28  

16     

MENU ALMOÇO (EXCETO FIM DE SEMANA E FERIADOS)
Entrada (salada ou caldinho) + prato+ sobremesa especial

FARINATA crepe de farinha de grão de bico, 
recheada de vegetais da estação, cogumelos  
e creme de castanha, salada da casa N
 
PAD THAI macarrão de arroz, tofu, moyashi, 
legumes, amendoim, molho de tamarindo N* S A

LASANHA fresca de vegetais, ricota de tofu e  
tomate seco, molho à Bolonhesa, espinafre  
sauté, muçarela de castanha de caju, pesto G N S

RISOTO de tomate cereja, tomate seco, alho  
poró, milho, creme de castanha, palha de poró A M* N*

ALMOÇO (DAS 12 ÀS 17H)

58

44

46

48

52

HOMUS de grão de bico cremoso, grão de bico 
temperado com chermoula, azeite e coentro,  
servido com pão pita artesanal G* P 

FONDUE de queijo de castanha e tremoço,  
conservas sazonais da casa, pão Romano  N A G*

Substitua pão Romano por ciabatta sem glúten 
 
BOLINHO de Baião de dois empanado em Panko,  
recheado de tofu defumado, maionese de  
lambão, couve frita -2un S G P 

Pão sem glúten, pita, pão Romano ou torradas

32

32

+3

30

10

30

42

32

26

28

32

46

VEGETAL DO DIA criação do chef à base de  
verduras e legumes frescos sob consulta

BATATA TRUFADA molho de queijo de  
tremoço, azeite trufado, ervas frescas S* 

COUVE-FLOR MANCHURIAN empanada e frita,  
com molho indo-chinês apimentado,  
cebolinha, coentro, gergelim branco  G S P

BRÓCOLIS americano grelhado na churrasqueira, 
molho deusa verde, gergelim branco S P

 

PANISSE bastões fritos de grão de bico com  
curry, maionese de linhaça com coentro P   

TOFU PICANTE grelhado na churrasqueira, molho 
de pimenta Gochujang, creme de edamame e 
hortelã, cebolinha grelhada, gergelim branco S P A

28

28

36

36

42

44

14

SOPA CREMOSA de milho verde, couve-flor defu-
mada e castanha de caju, cubos de tofu defumado 
frito, ervas frescas, azeite de ervas S* P N M

SALADA DE PALMITO morno grelhado, tomate  
cereja, ricota de tofu, tomate seco, mix de 
folhas, molho deusa verde, cebola queimada S P N* 
 

BURGER de cogumelos e cereais, rúcula, cebola 
caramelizada, tomate, maionese de pimenta  
chipotle, pão rústico G S P*   

Adicional batata trufada - meia porção

LÁMEN dashi defumado, macarrão, vegetais  
e shiitake, moyashi, tofu, edamame, alga wakame, 
pepino em conserva, cebolinha, togarashi  S G P A M

RAGÛ DE COGUMELOS Cardoncello, shiitake,  
portobello e hiratake, polenta de painço, molho  
Bordelaise, parmesão de tremoço A N* P

NHOQUE de batata baroa, molho cremoso de  
castanha de caju e alho negro, tofu defumado, 
farofa de Panko, salsinha e limão siciliano G N A S* 

PRATO INFANTIL massa com molho de tomate G

60

58

62

38

MOMO pastel nepalês cozido no vapor e selado  
na chapa, recheado de cogumelos, vegetais,  
edamame, chutney de tomate picante- 4un S G P

CARPACCIO DE COGUMELO Portobello, molho  
de ervas, parmesão de tremoço, picles de cebola 
roxa, rúcula, torradinhas de focaccia G* P

TARTARE de tomates frescos, avocado, tapenade  
de azeitonas pretas, torradinhas de focaccia  G* C* 

CALDINHO DE FEIJÃO shiitake, pimenta biquinho,  
cebolinha, torradinhas de focaccia S G* P

 



TEVA SPRITZ 
Espumante, vodca, frutas vermelhas, 
laranja e xarope

LILLET FIZZ 
Lillet Blanc, água com gás, frutas 
vermelhas, limão tahiti

CLERICOT 
Vinho branco, morango, maçã, 
laranja, lichia e alecrim 

CLERICOT SEM ÁLCOOL
Suco de uva branco, morango,  
maçã, laranja, lichia e alecrim

NÃO ACEITAMOS CHEQUES    PROCON: 151      Vigilância Sanitária: 3065-4600    BEBA COM MODERAÇÃO    SE BEBER, NÃO DIRIJA 

FRESA Morango, ginger ale, limão, 
espuma de gengibre

RUBI Água de coco, frutas vermelhas, 
limão siciliano

ÂMBAR xarope de maracujá, limão, 
abacaxi, espuma de maracujá

LATTE GELADO expresso, leite  
vegetal, cacau, canela e agave

30 120 32

26

Água da casa
Água aromatizada (450ml) 
Água com gás (450ml)

Chope artesanal (330ml)

Kombuchá π(taça 150ml)

7
7
14
14

Maçã
Uva branca 
Uva rosé 
Uva bordô 

SUCOS EM TAÇA 12

CARTA DE DRINKS E BEBIDAS  

Não permitimos o consumo de alimentos e bebidas de fora  em nossas dependências. Rolha (vinhos veganos) - R$70
Nossas embalagens para viagem fazem bem para o planeta: são biodegradáveis, feitas de mandioca - valor unitário - R$5

Vermute tinto
Vermute branco 
Lillet Blanc
Jerez Fino Real Tesoro

36

Nos orgulhamos de ser o primeiro restaurante B certificado no Brasil. Nossos pratos são feitos para compartilhar, 100% vegetais,  
sazonais, produzidos com ingredientes frescos, cultivados localmente e orgânicos ao máximo possível. Todos os itens no cardápio são 
isentos de colesterol, laticínios, ovos e mel. Oferecemos opções sem glúten, porém manipulamos ingredientes com glúten na cozinha, 
portanto mesmo os ítens não sinalizados com G (Glúten), podem conter traços. Por favor informe o garçom ou gerente em caso de alguma 
alergia alimentar. Nem todos os ingredientes contidos no prato estão listados, principalmente alho e cebola. Nossos resíduos 
orgânicos são compostados pela Compostando.eco e damos destino correto a itens recicláveis e rejeitos. Chef executivo Daniel Biron  

BEBIDAS PREMIUM

NEGRONI DE AMORA 
Gin de amora e hibisco, Campari, 
Vermute tinto

BRAMBLE-ISH  
Gin orgânico Vitória Régia, limão 
siciliano, Shrub de balsâmico e  
frutas vermelhas 

FITZGERALD 
Gin Amazzoni, suco de limão  
siciliano, xarope e Angostura

CANA VELHA 
Cachaça orgânica envelhecida, limão, 
xarope, Fernet Branca, lecitina de soja 

JULEP MARACUJÁ  
Bourbon, xarope de maracujá,  
Angostura, espuma de maracujá

WHISKEY SOUR  
Bourbon, mix de cítricos, agave,  
lecitina de soja e Angostura

NEW FASHIONED 
Evan Williams bourbon, Angostura,  
Peycheaud's, casca de  laranja 

ESMERALDA 
Rum Havana 3 anos, suco de limão, 
hortelã, xarope, spray de absinto

BAR XX 
Cachaça, limão, ginger ale, espuma 
de gengibre (opção bourbon, tequila 
ou vodca)

MANDARINO SPRITZ 
Aperol, shrub de tangerina,  
espumante, água com gás

CRIAÇÃO DA CASA
 

COQUETÉIS 

GT TEVA 
Gin orgânico Vitória Régia, tônica,  
laranja Bahia, grapefruit, capim limão

GT AMORA 
Gin de Amora e hibisco, tônica  
Prata, limão siciliano 
 
PREMIUM GT
Gin Premium, limão siciliano 
e tahiti, tônica e alecrim 

AMARO TÔNICA 
Amaro de Angostura, tônica  
Prata, laranja Bahia 

JEREZ TÔNICA
Tesouro Fino, tônica, grapefruit

TÔNICAS JARRAS (1,3L /taças-300 ml)30

28TAÇAS

COQUETÉIS SEM ÁLCOOL 22
Limonada de lavanda 
limão siciliano e lavanda orgânica importada

ARTESANAIS DA CASA 14

DA TORNEIRA

(Produzido por Coopernatural - orgânicos  
e de agricultura familiar - Serra gaúcha)

(sem açúcar)

Chá verde com limão

Ginger Ale 
gengibre, limão, água com gás, hortelã

Mate da casa 
gengibre, limão e maracujá

Soda de hibisco 
xarope de hibisco e água com gás

Soda de maracujá 
maracujá, especiarias e água com gás

Soda de limão 
xarope de limão e água com gás

Refrigerante Wewi
(Cola ou Guaraná orgânico)

Tônica Prata (ou zero/330 ml)
Shot de suco de limão

12

10
2

OUTRAS BEBIDAS

Chás da casa (consulte) 

Expresso orgânico
(Daterra, empresa B)   - duplo 
Café com leite vegetal
Cappuccino
Machiato

CHÁS & CAFÉ  
12
7
12
12 
14 
10

+8

38

100


