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POKEKÊ Salmão Marinado

POKEKÊ Salmão

POKEKÊ Atum

POKEKÊ Atum Marinado

POKEKÊ Veg

O salmão em cubos é a estrela, super macio e fresco. Para complementar, avocado (ou abacate, dependendo da
disponibilidade), tomatinho, repolho roxo e manga com toque de wassabi. A base é nosso arroz japonês (gohan).
Acompanha os toppings: alga nori e chips de pão pita. Sugestão de molho: Oriental (tradicional). 
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Arroz japonês (gohan) como base, nosso salmão super fresco marinado com shoyu, óleo de gergelim e um toque de
pimenta siracha e, para complementar, picles de cebola roxa, tomatinhos, edamame e cenoura. Acompanha os toppings:
grão-de-bico crocante e alga nori. Sugestão de molho: Oriental (tradicional) 

A base é arroz gohan com hijiki, uma alga seca do litoral dos países asiáticos, que dá um sabor leve e exótico ao
clássico arroz japonês. Nosso atum, macio e super fresco, e, para complementar, edamame, brotos de feijão moyashi,
manga com toque de wassabi e sunomono Acompanha os toppings: crocante de massa filo e alga nori. 
Sugestão de molho: ostras. 

A base é quinoa cozida, e o principal é nosso atum super fresco marinado com shoyu, óleo de gergelim e um toque de
pimenta siracha. Para complementar: espaguete de pupunha, tomatinhos, sunomomo e manga com toque de wassabi.
Acompanha os toppings: crocante de massa filo e grão-de-bico crocante. Sugestão de molho: cítrico. 

O principal do nosso poke vegano você escolhe: cogumelos salteados com cebolinha e shoyu, ou tofu marinado. A
base é de arroz negro e, para complementar: avocado (ou abacate, dependendo da disponibilidade), edamame, cenoura e
sunomono. Acompanha os toppings: alga nori, e bifum crocante. Sugestão de molho: Oriental (tradicional) 

R$ 57,00SL

SL R$ 57,00SG

R$ 55,00SL

R$ 57,00SL

R$ 44,00SL SG  VG
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Base

Principal

SL SG   

Complementos

Toppings

Molhos

Monte seu poke: 1 base, 1 principal, 4 complementos, 2 toppings, 1 molho. adicione os extras que desejar

Escolha 4 

2 toppings são por nossa conta  

1 molho é por nossa conta 

Alga wakame 
Avocado
Broto de feijão (moyashi)
cebola roxa

Alga nori
bifum crocante
castanha de caju assada com zaatar
FAROFA PANKO

 ORIENTAL (Tradicional): shoyu, óleo de gergelim, pimenta dedo de moça, gengibre e limão
 Cítrico: shoyo, óleo de gergelim, alho, limão e laranja   
 Ostras: shoyo, óleo de gergelim e molho de ostras    

cenoura
edamame
guacamole
Picles de cebola roxa 

repolho roxo
Spaghetti pupunha 
sunomono
tomatinho
manga com toque de wassabi 

GRÃO-DE-BICO-CROCANTE
milho crocante
crocante de massa filo
pita chips

R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$3,00

Meu Poke R$ 44,00

Gohan (arroz japonês)
Gohan Hijiki (arroz japonês
temperado com alga hijiki) 
Arroz de couve-flor
Arroz negro 
Quinoa

-
R$2,00

 
R$6,00
R$4,00
R$4,00

Escolha 1

Salmão 
SALMÃO MARINADO
ATUM
ATUM MARINADO
Tofu orgânico em cubos grelhados
Cogumelos salteados

R$13,00
R$13,00
R$11,00
R$13,00
R$7,00

-

Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano Vegano
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VT VG

R$ 3.00 
 R$ 4.00 
 R$ 4.00 
 R$ 3.00 

R$3,00
R$4,00
R$5,00

Escolha 1

http://pedidos.damatasalada.com.br/da-mata-salada


Bolinho feito com chocolate orgânico* 70%, nozes, farinha de amêndoas,
óleo de coco, adoçado com xilitol. Low carb, sem lactose e sem adição
de açúcar. Aos veganos: vai ovo.

SLSG

SL SG  VT  VG

Tortinha funcional feita com massa de castanha de caju e aveia,
recheada com cocada cremosa vegana, coberta com uma ganache de
chocolate orgânico 70% cacau ao leite de coco. Adoçada com xilitol e
melado de cana orgânico. 

 VGSL SG R$ 12,00Tortinha de ganache de chocolate com coco

Tortinha funcional feita com massa de castanha de caju e aveia, recheada com
geleia de frutas vermelhas e uma cremosa ganache de chocolate orgânico 70%
cacau ao leite de coco. Adoçada com xilitol e melado de cana orgânico. 

 VGSL SG R$ 13,00

SOBREMESAS

R$ 14,00
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BEBIDAS
Água na caixa sem gás (500ml)
chá GELADO DE ABACAXI E MANGA (300ML)
CHÁ GELADO DE CAPIM-LIMÃO (300ML)
Chá GELADO DE MARACUJÁ (300ML)
Suco DE Laranja, morango e Gengibre (300ML)

9,00
13,00
9,00
13,00
15,00

Bolinho funcional orgânico

Tortinha de ganache de chocolate com frutas vermelhas

 VT
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