
PEÇA AQUI

sem fila e com até15% de cashback!

Sem LactoseSem GlútenVegetarianoVegano

QUE TAL 
COMPLEMENTAR?
GRELHADOS
PEITO DE FRANGO
marinado l 200gr in natura

$13,90

HAMBURGUER VEGGIE
quinoa e legumes l 180gr 

$13,90

HAMBURGUER DA CASA
180gr in natura 

$15,90

PEIXE GRELHADO
da semana l 180gr in natura

$15,90

BABY BEEF
200gr in natura

$15,90

TORTAS INTEGRAIS

CARNE DESFIADA
com abóbora I 200gr 

$16,90

FRANGO
com milho e requeijão I 200gr

$16,90

Massa à base de aveia e linhaça

SIDE SALAD
Alface americana, alface crespa, cenoura, pepino, tomate 

cereja, crouton com molho mostarda e mel l 100Kcal.

MIX DE COGUMELOS
180gr

$16,90

PALMITO
com alho poró I 200gr

$16,90

ADICIONE SEUS TOPPINGS

 

 

 

Azeite e ervas

Caesar

Limão siciliano e mostarda

Mostarda e gengibre

Mostarda e mel

Pesto

Ranch light

Vinagrete balsâmico 

Alface americana

Alface crespa

Alface roxa

Rúcula

Couscous marroquino

Macarrão integral

Mix de grãos 

Mix de quinoa

Abóbora assada 

Abobrinha grelhada

Amêndoa torrada 

Azeitona preta 

Batata doce 

Berinjela grelhada

Beterraba

Brócolis

Cebola caramelizada 

Cebola roxa 

Cenoura

Croutons

Guacamole

Grão de bico

Manga

Milho

Mix de castanhas 

Ovo cozido

Palmito

Pepino

Queijo gorgonzola 

Queijo parmesão 

Tomate cereja 

Tomate seco

Tortillas

TOPPINGS EXTRAS
Topping     $4,00             PREMIUM     $5,00

ESCOLHA AS BASES

ESCOLHA SEU PREMIUM

ADICIONE SEU MOLHO

2

1

4

3

Atum ralado 

Carne desfiada 

Falafel assado

Frango apimentado 

Frango em cubos 

Mix de cogumelos

Mussarela de búfala

Salmão em lascas 

$35,903 Bases + 4 Toppins +1 PREMIUM +1 Molho

$31,902 Bases + 3 Toppins +1 PREMIUM +1 Molho

GRANDE

MÉDIA

MONTE SUA SALADA

$20,90

CAESAR
Alface americana, alface crespa, 

2 x frango em cubos, queijo parmesão, 

croutons com molho caesar I 590kcal.

ESCANDINAVOS
Alface americana, alface roxa, rúcula,

salmão em lascas, ovo cozido, pepino, 

tomate cereja, croutons com molho 

ranch light l 330Kcal.

$30,90

$32,90

HERMANOS
Alface americana, alface crespa, 

frango apimentado, guacamole, 

tomate cereja, tortilla com molho de 

limão siciliano e mostarda l 325Kcal.

ITALIANOS
Alface americana, alface crespa, 

macarrão integral sem glúten, frango em 

cubo, mussarela de búfala, azeitona preta, 

tomate cereja com molho pesto l 830Kcal.

MEDITERRÂNEA
Alface americana, couscous marroquino, 

falafel, cenoura ralada, grão de bico, 

pepino, tomate cereja, amêndoas torradas 

com molho azeite e ervas l 980Kcal.

$30,90

$33,90

$33,90

NATUREBAS
Alface americana, alface crespa,

mix de grãos, mix de cogumelos, , 

abóbora assada, abobrinha e berinjela 

grelhadas, cenoura, cebola roxa 

com molho de azeite e ervas l 680Kcal.

NEW YANKEES
Alface americana, rúcula, mix de quinoa, 

carne desfiada, brócolis, queijo parmesão, 

tomate cereja, croutons com molho vinagrete 

balsâmico l 425Kcal.

 
TROPICAIS
Alface americana, alface roxa, rúcula, 

manga, palmito, tomate cereja, queijo 

gorgonzola, mix de castanhas com molho 

de vinagrete balsâmico l 395Kcal.

$32,90

$32,90

$33,90

SALADAS



quentes

ATUM LIGHT
Pão de forma integral, atum ralado, ricota, 

requeijão, tomate e alface americana.

$20,90

CLUB Co
Pão de forma integral, frango desfiado, 

peito de peru, queijo parmesão,  tomate, 

alface crespa, maionese e mostarda.

$22,90

CAESAR WRAP
Pão folha, frango em cubos, croutons, 

queijo parmesão, tomate, alface americana 

e molho caesar.

$24,90

MINGNON WRAP
Pão folha, filé mignon em tiras, 

mix de cogumelos, cebola caramelizada, 

queijo parmesão, rúcula e tomate.

$28,90

VEGGIE WRAP
Pão folha, falafel assado, azeitona 

preta, berinjela, pepino, tomate 

e hommus.

$24,90

CAPRESE WRAP 
Pão folha, azeitona preta, mussarela 

de búfala, tomate seco, alface americana, 

rúcula e molho pesto.

$26,90

SALADAS

SA
N
D
U
BA

S

RISOTOS (finalizados sem manteiga) 

+ ACRESCENTE UM GRELHADO
$31,90
$44,90

• CAPRESE       

• COGUMELOS        

• SALMÃO

ESPAGUETE DE ABOBRINHA
Com molho de tomate fresco.

$22,90

LASANHA VEGGIE
Abobrinha, berinjela, ricota, 

queijo parmesão, molho de tomate 

fresco e molho bechamel.

$30,90

PENNE SEM GLÚTEN
AO PESTO
Penne integral, tiras de frango, 

mussarela de búfala, tomate confit 

com molho pesto.

$28,90

PRATOS 
QUENTES

COOKIE
Aveia e chocolate I 90g.

$5,90

SALADA DE FRUTAS
Mix de frutas da estação

$12,00

SALADA DE FRUTAS
COM IOGURTE
Mix de frutas da estação 

iogurte e granola

$12,00

MORANGO 
COM IOGURTE
e granola

$12,00

MORANGO 
COM IOGURTE
ZERO LACTOSE
e granola

$14,00

BROWNIE I 120g. $11,90

AÇAÍ PREMIUM

Banana | Granola 

Mel | Leite em pó

300ml $20,00

500ml $24,00

COMPLEMENTOS $3,00

SOBREMESAS

ÁGUA (com ou sem gás) $5,90

CHÁ DA CASA (sem açúcar)

MATE ou HIBÍSCO 

$6,90

SUCO NATURAL
(duas opções diferentes ao dia)

$8,90

REFRIGERANTE $6,90

H2OH $6,90

CHÁ RIO $7,90

ÁGUA DE COCO RIO $8,90

CAFÉ $6,00

BEBIDAS

PR
A
TO

S SANDUÍCHES
SO

BR
EM

ES
A
S

BE
BI

DA
S

DELIVERY
(11) 2667-3876

freshco.com.br @freshcobr


