
3. PRAIA BRAVA TROPICAL

Ultracongelados

MAIS SAÚDE E
PRATICIDADE NO

SEU DIA A DIA,
CONHEÇA NOSSOS

PACOTES DE

2. FRANGO AL LIMONE COM QUINOA

4. PICADINHO DE CARNE

1 ,FRANGO COM POLENTA
Filé de coxa e sobrecoxa ao molho caipira de tomates e
pimentinhas de cheiro acompanhado de polenta mole com
um leve toque de cebola caramelizada no shoyu.

Frango em cubos ao molho de limão siciliano (molho
bechamel com requeijão cremoso) acompanhado de quinoa
com espinafre e alho douradinho no azeite extravirgem.

Frango grelhado em cubos ao molho de tomates
assados, leite de coco, gengibre, pimentinhas de
cheiro e coentro, toque tailandês.

O mais brasileiro do cardápio: arroz branco, feijão, carne de
panela e batata doce com ervas e azeite extravirgem.

M       23,00

mais vendida

G        33,00

M       25,00 G        34,00

low carb

27,00 tamanho único 280g

M       23,00 G        33,00

Sem lácteos

5. CARNE DE PANELA COM TALHARIM
Massa fresca feita na casa com ovos caipiras, sêmola de trigo
italiana e trigo integral acompanhado de carne de panela.
M       26,00 G        35,00



G       42,00M       32,00

Filé de dourado grelhado ao molho à moda mediterrânea de
azeitonas pretas, manteiga, manjericão e palmito
acompanhado de mini batatas souté com ervas da horta e
tomates cereja confitados.

Marmitas Sazonais

9. MOQUECA VEGANA 

8. FILÉ DE TILÁPIA GRELHADO COM LEGUMES
DA ESTAÇÃO

Carne magra bovina desfiada e cozida com aipim
em quantidade reduzida, cenoura, couve, cebola,
alho, sal rosa do himalaia e cheiro verde.

Filé de tilápia grelhado no azeite extravirgem ao
molho de mostarda L'ancienne e creme de ricota.

6. VACA ATOLADA

7. FILÉ DE DOURADO GRELHADO

para ultracongelados sazonais & especiais
do mês, acompanhe nossas redes sociais.

Moqueca litorânea de banana da terra, leite de coco,
azeite de dendê, pimentões, tomates entre outros
temperinhos típicos em uma versão vegana. Acompanha
arroz branco.

@nutsreceitascaseiras

low carb

tamanho único 280g24,00

tamanho único 350g34,00

fit

Sem lácteos

Vegano. Sem derivados animais.

G       28,00M       19,00


