Catálogo de Encomendas

2022

OS PEDIDOS DEVEM SER FEITOS
COM ATÉ 48H DE ANTECEDÊNCIA
ENTREGA (Taxa sob consulta) ou RETIRADA NO LOCAL

@restbananaverde

(11) 3814-4828

•

ENTRADAS •

GUACAMOLE E CHIPS DE BANANA
VERDE - R$39
Guacamole fresco com um toque acentuado de
limão (350g), servido com chips crocantes de
banana verde (100g).

HOMMUS DE GRÃO DE BICO E
PÃO SUECO - R$36
Pasta tradicional de grão de bico com tahine,
azeite e sumo de limão (200g), servido com pão
sueco feito na casa (100g).

CAVIAR DE BERINJELA E
PÃO SUECO - R$36
Pasta de berinjela defumada, azeite de oliva, limão
e sementes de mostarda (200g), servido com pão
sueco feito da casa (100g).

BURRATA COM TOMATINHOS E
PESTO - R$49
Queijo cremoso de búfala (100g), pesto de
manjericão basílico, tomatinhos conﬁtados,
brotos de rúcula com limão siciliano e focaccia de
alho poró (200g).

TÁBUA DE QUEIJOS VEGANOS - R$170
Seleção de queijos veganos especiais: camembert,
queijo ao alho e ervas, queijo tipo gorgonzola e
camembert trufado (140 g), uvas frescas,
castanhas, chutney de frutas amarelas (100 g) e
crackers de sementes feita da casa (100 g).

• PORÇÕES •
PÃO SEM GLÚTEN (300g) - R$12
Pão de fermentação natural, sem glúten | 02 unidades –
produto congelado.

PORÇÃO DE CHIPS DE BANANA VERDE (100g) - R$12
PORÇÃO DE PÃO SUECO (100g) - R$23
FOCACCIA DE ALHO PORÓ (500g) - R$25

FOTO ILUSTRATIVA

• MASSAS

VEGANAS •

RAVIOLI DE ASPARGOS E
LIMÃO SICILIANO AO MOLHO
DE CASTANHAS - R$130
Massa artesanal vegana, recheada com
tofu, aspargos e limão siciliano ao molho
de creme de castanhas e ervas, crispy de
aho poró e queijo parmesão vegano.
(para 2 pessoas)

TORTELI DE ALCACHOFRA E
TOFU AO POMODORO - R$130
Massa artesanal vegana, recheada com
alcachofra, tofu e alho poró ao molho de
tomates pedaçudos e queijo parmesão
vegano. (para 2 pessoas)

• MASSAS •

TRADICIONAIS
MEZZALUNA DE PERA E NOZES AO MOLHO
CREMOSO DE ALHO PORÓ - R$130
Massa de açafrão da terra recheada com queijo
camembert, pera e nozes ao molho cremoso de alho
poró, crispy de alho poró e queijo parmesão ralado.
Serve 2 pessoas.

RAVIOLI DE TALEGGIO AO
POMODORO - R$130
Massa integral preparada na casa com açafrão da
terra, recheada com queijo taleggio e verduras
refogadas (espinafre e alho poró), ao molho de
tomates pedaçudos e manjericão. Serve 2 pessoas.

•

CLÁSSICOS •

LASANHA DE PUPUNHA E
ABOBRINHA - R$100
Lâminas de palmito pupunha, queijo mussarela e queijo
parmesão, abobrinha marinada, molho de tomates
pedaçudos, tomatinhos e pesto. (800g)

QUIBE DE ABÓBORA RECHEADO - R$100
Quibe de abóbora e quinua recheado com espinafre ao
alho, queijo de castanhas e champignon. (800g)

QUICHES - R$140
Base de torta e recheio ovolacto (farinha de trigo
orgânica, ovos, creme de leite e queijo).
* Tamanho M (aro 25) / 6 pessoas.

• Alho Poró, Abobrinha e Queijo Taleggio
• Espinafre, Cebola Caramelizada e Mozzarella de Búfala
• Cogumelos e Queijo Brie

QUICHE VEGANA LOW CARB - R$140
Base de farinha grão de bico, aveia, farinha de amêndoas,
azeite e recheio com creme de castanhas e tofu.
* Tamanho M (aro 14) / 4 pessoas.

• Cogumelos e Cebola Caramelizada
• Espinafre e Alho Poró
• Alcachofra e Alho Poró

•

•
PRA
FAMÍLIA
SERVE 4 PESSOAS

MOQUECA DE PUPUNHA - R$240
- Moqueca de palmito pupunha com biomassa de banana verde (1kg)
- Arroz cateto, lentilhas, tofu defumado e crispy de alho poró (1kg)
- Farofa de banana da terra com castanhas (500g)

•

SOBREMESAS •

TORTA CARAMELO DE
AMENDOIM COM
CHOCOLATE BELGA - R$185
Creme de chocolate, com camada de
caramelo de amendoim e base de
cacau e amendoim. Adoçada com
açúcar de coco. Sem glúten, sem
lactose, vegana, feita com biomassa
orgânica, aveia sem glúten e
chocolate 50%. (1kg)

TORTA LEMON BERRY - R$185
Torta a base de aveia, creme de limão
siciliano e coulis de frutas vermelhas.
Adoçada com açúcar demerara. Sem
glúten, sem lactose, vegana. (1kg)

TIRAMISSÙ DE
BANANA - R$150
Creme de mascarpone, pão de ló
umedecido no café especial e banana
caramelizada. (700g)

MOUSSE DE CHOCOLATE
COM CALDA DE
CUPUAÇU - R$150
Mousse de chocolate da Bahia 50%,
calda de cupuaçu e crocante de
castanha do pará. (700g)

