
Mix de folhas orgânicas, edamame, palmito pupunha, abóbora cabotia e homus aveludado de beterraba assada. Por cima sementes de
abóbora. Proteína: frango Korin com páprica OU cogumelos salteados.
recomendamos molho azeite e limão.

Mix de folhas orgânicas, frango Korin desfiado com quinoa e espinafre e grelhado no óleo de gergelim, tomate, couve flor com
páprica assada, batata doce assada e semente de girassol.
recomendamos Molho: Gergelim Oriental.
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Mix de folhas orgânicas, homus de abóbora Cabotia com um toque de zaatar, brócolis,  repolho roxo no missô, e por cima nozes. 
 Para finalizar: lascas de parmesão para envolver todos os nossos sabores. 
Proteína: frango Korin grelhado com páprica, OU cogumelos salteados.
Recomendamos molho: Tahine

Mix de folhas orgânicas, Macarrão gravatinha com delicioso azeite verde, tomate cereja, pepino e cebola roxa em cubinhos,
azeitona roxa, quenelle de queijo de cabra e uma deliciosa farofinha de pão levain para finalizar.
recomendamos molho: Azeite e limão.

Mix de folhas orgânicas, nosso homus(grão de bico que fica de molho por 36horas tahine, limão e sal), pepino japonês e finas fatias,
tomate e cebola roxa. Junto vão 4 unidades de falafel verdinho e assado. Para finalizar: pita chips por cima
Recomendamos molho: tahine.

Mix de folhas orgânicas, salmão defumado com cebolinha, guacamole (com cebola roxa, limão e sal), ovo cozido Korin, quinoa e
fGergelim por cima.
recomendamos Molho: Azeite e Limão.

Mix de folhas orgânicas, muçarela de búfala, tomate cereja, Zucchini grelhada, palmito pupunha em cubos , tiras de frango Korin
com tempero lemon pepper e nozes.
recomendamos molho: Ervas  frescas.

SALADAS

Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano Vegano

Baixe Nosso APP

R$ 45,00BETETÊ

*opção vegana

SALMOMÔ R$ 48,00

QUINONÔ R$ 38,00

HOMUMU R$ 37,00

GREGUINHÁ R$ 41,00

BUFALÁ R$ 44,00

Mix de folhas orgânicas, cogumelos salteados, queijo de cabra, tomate, arroz negro e por cima gergelim.
Recomendamos Molho: Mostarda e Mel.

COGUMÉ R$ 38,00

*opção vegetariana

CABOTIATIÁ R$ 45,00
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SEG A SEXTA  -  10:30 ÀS 15:00 
 18:00 ÀS 22:00

SABÁDOS - 10:30 ÀS 15:00

*

*

PEÇA JÁ

SG

Saladinha com mix de folhas, tomatinhos, nozes, quinoa e lascas de queijo parmesão. Acompanha nossa tortinha funcional de
frango Korin (com batata doce, tomate, ovo Korin, temperos da casa).
Você escolhe o molho.

TORTATÁ R$ 33,00

Mix de folhas ORGÂNICAS, edamame, crocante picles de couve flor marinada na beterraba, nosso homus cremoso de abóbora cabotiá
e frango Korin marinado na laranja e missô, grelhado e cortado em finas fatias. Por cima as sementes de abóbora.
Recomendamos o molho mostarda e mel.

FRANGOGÔ R$ 46,00SGSL
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Cebola caramelizada

Complementos

Toppings

Molhos

Monte sua Da mata como preferir: 4 Complementos,  1 Topping,  1 Molho

Escolha 4

O primeiro é por nossa conta

O primeiro é por nossa conta

Abóbora Cabotiá assada
Abobrinha grelhada
Alcachofra em conserva
Arroz Negro
Azeitona
Batata doce no forno
Brócolis
Cebola Roxa
Cebola caramelizada
cenoura ralada

Bacon artesanal
Crostini de parmesão
Farofa de pão levain
Gergelim
Granola Salgada
Lascas de queijo parmesão

Azeite e limão
Ervas frescas
tahine

Couve-flor com páprica
Couscous temperado
Macarrão Gravatinha com
azeite
Guacamole
Homus
Homus de abóbora
Homus de beterraba
Mix de grãos

Muçarela de búfala
Ovo Korin cozido
Palmito pupunha em cubos
Pepino
Quinoa
Repolho roxo no missô
Tomate
Tomate confit
Vagem Grelhada

Milho crocante com mostarda/mel
Nozes
Pita chips
Queijo de cabra
Semente de abóbora
Semente de Girassol

4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
4,00

2,00
4,00
2,00
4,00
2,00
2,00

Tahine
Gergelim oriental
Mostarda e mel

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00

TORTINHAS
Cogumelo 
com zest de limão

massa leve à base de
grão de bico e tahine

com um cremoso
recheio de castanha de

caju, tofu e cebola
caramelizada.

.

massa leve a base de grão de
bico e tahine com um cremoso
recheio de castanha de caju,
tofu,  cogumelos salteados.
E para abraçar os sabores:
zest de limão.

R$ 14,00 R$ 14,00

Minha Da Mata

EXTRAS
Burrata, com rúcula e 

Carne Korin desfiada
Cogumelos salteados
DADINHOS DE TAPIOCA (6UND)
com geléia de pimenta
Falafel assado (4 und)
Falafel assado com homus

pão levain

Homus
Ovo Korin (2 und)
Salmão defumado com cebolinha
Molho extra (azeite e limão, ervas
frescas, gergelim oriental, mostarda
e mel, tahine)

21,00

13,00
11,00
11,00

9,00
15,00

7,00
7,00
15,00
3,00

 

Baixe Nosso APP

Fatia de pão Levain - vegano
Frango Korin desfiado com quinoa
e espinafre
Frango Korin em tiras com lemon
pepper
Frango Korin em tiras com párica
Frango Korin ao curry
Guacamole

5,00
11,00

 
9,00

 
11,00
11,00
8,00

Sem GlútenSem derivados de leiteSL SG Vegetariano Vegano VT  VG

 VG SG SL  SG SLVG

R$ 35,00

Frango

Tortinha funcional
Feita a base de
frango Korin,
batata doce, ovo
korin, alho, cebola
e temperos da casa.

R$ 13,00SG SL

Carne e Abóbora

Tortinha funcional
Feita a base de Carne
Korin, Abóbora, batata
doce, ovo korin, alho
poró, cebola e temperos
da casa.

R$ 17,00SG SL
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DOCES
CACAU BALL

Semente de girassol, uva passa
e cacau em pó. Contém 3
unidades.

Bolinho Funcional Orgânico

Farinha de amêndoas, chocolate orgânico 70% sem leite,
ovo, nozes, óleo de coco, xilitol e fermento em pó

Chá vermelho
chá Amarelo
Chá Laranja
suco de frutas vermelhas
Suco Laranja, morango e Gengibre
Suco Manga, Maracujá e Hortelã
Água na caixa sem gás 500ml

CANJAJÁ

ABOBÓ

Revisitamos a canja e criamos uma combinação que além de criativa contém grão,
proteína, carboidrato, vegetais e um aromático caldo de legumes. Caldo de vegetais,
frango korin, grão de bico, vegetais (batata doce e cenoura). Para finalizar bifum. Está
irresistível!
Acompanha pão de fermentação natural. (VEGANO)

Abóbora assada e refogada no alho poró, depois cozida no caldo de legumes da casa.
Finalizada com leite de côco fresco, gergelim e especiarias da nossa chef. Estilo tailandês!
Acompanha fatia de pão de fermentação natural. (VEGANO)

R$ 31,00

R$ 27,00

SOPAS
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BOWLS

Base de arroz negro, repolho roxo
marinado no missô, guacamole,  e
edamame. Salmão defumado  em cubos
super suculento. Por cima gergelim.
recomendamos Molho: gergelim ortiental.

R$ 7,00

R$ 13,00

Asiá R$ 52,00

BEBIDAS
7,00
13,00
9,00
14,00
15,00
13,00
7,00

Baixe Nosso APP

Indí
Cama de rúcula para trazer frescor, couscous

marroquino com cenoura, abobrinha e cebola roxa, 
vagem chamuscada  e sementes de girassol.

Frango korin em cubos com um toque de curry ou
 5 unidades do nosso falafel assado!

recomendamos Molho: Tahine. 

R$ 38,00

Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano VeganoVT VG

VG

VG

VT

DÚVIDAS? FALE COM A GENTE (11) 97378-3916 ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

PEÇA JÁ

Paçoca

Amendoim torrado e moído,
xilitol, melado e sal.
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R$ 7,00

VG
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