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MAbóbora cabotiá assada e cozida no caldo de legumes da casa, leite de coco fresco e especiarias do chef. Finalizada com
gergelim. Estilo tailandês! Acompanha fatia de pão de fermentação natural (vegano).

Mandioquinha refogada com temperos do chef. Da nossa casa para a sua, o creme mais aconchegante que você já comeu.
Aquela sopa que abraça! Acompanha fatia de pão de fermentação natural (vegano), 

Revisitamos a canja e criamos uma com a nossa cara: caldo de legumes, frango sustentável desfiado, grão-de-bico, vegetais
(batata doce e cenoura) e bifum (macarrão fininho feito de arroz – sem glúten). Acompanha fatia de pão de fermentação
natural (vegano),

Lentilha canadense refogada com cenoura, batata doce, salsão e temperos da casa. Finalizada com caldo de limão.
Acompanha fatia de pão de fermentação natural (vegano), escolha abaixo se gostaria de receber ou não. 

SOPAS

Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano Vegano

Baixo nosso app

R$ 29,00ABOBÓ

MANDIOCACÁ R$ 31,00

R$ 31,00

Nossa versão de sopa de vegetais, cremosa e saborosa. Ela é super leve, low carb e tem baixa caloria. Creme de abobrinha,
chuchu, talos de brócolis e espinafre refogados com temperos da casa. Acompanha fatia de pão de fermentação natural
(vegano).

ESPINANÁ R$29,00

R$ 27,00

G

PEÇA JÁ
DÚVIDAS? FALE COM A GENTE (11) 97378-3916

contato@damatasalada.com.br ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

SL SG

Deliciosa sopa cremosa de legumes com frango caipira. Leva cenoura, abobrinha, batata, cebola, tomate e alho, todos cozidos
lentamente em um potente caldo de frango, além de um saboroso frango sustentável desfiado que dá um toque especial. Essa
sopa cremosa foi inspirada na simplicidade e nos sabores da típica e deliciosa culinária da roça. Acompanha fatia de pão de
fermentação natural (vegano).

FRANGOGÔ R$ 33,00

SL SG

Minestrone é uma clássica sopa italiana feita legumes variados. Na nossa versão, usamos tomate, cebola, cenoura, salsão e
abobrinha, feijão branco, e uma calabresa curada artesanal especial, que dá um sabor extra à receita. Acompanha fatia de
pão de fermentação natural (vegano)

MINESTRÔ R$ 33,00

 VGSL SG

Leve, delicada e muito saborosa, nossa sopa de tomates é low carb e tem baixa caloria. Ela é preparada com um assado de
tomates, cebolas, alho e pimentão, junto a um creme de abobrinha, com toque de manjericão e temperos secretos do chef. Para
tornar a experiência ainda mais deliciosa, recomendamos adicionar muçarela de búfala, que é enviada a parte e derrete
quando você coloca na sopa quentinha. Acompanha fatia de pão de fermentação natural (vegano).

TOMATOTÔ R$ 31,00

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

Bacon artesanal
castanha de caju com zaatar
crocante de parmesão
Gergelim
Granola Salgada
Grão de bico cozido
Macarrão gravatinha com azeite
Pita chips
Queijo de cabra
parmesão ralado
quinoa cozida
Semente de Girassol

6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
3,00
5,00
3,00

 Toppings 

DÚVIDAS? FALE COM A GENTE (11) 97378-3916
contato@damatasalada.com.br ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

TORTINHAS

Cebola Caramelizada Cogumelos

Uma massa super leve a base
de grão-de-bico e tahine com
um cremoso recheio de tofu,

castanha de caju e
cogumelos. Vegana. 

R$ 15,00

Frango

Tortinha funcional feita
com frango sustentável,
batata doce, ovo Korin,
alho, cebola e temperos 

casa. 

R$ 13,00

Uma massa super leve a base
de grão-de-bico e tahine com

cremoso recheio de tofu,
castanha de caju e cebola

caramelizada. Vegana.

R$ 14,00 VG SG SL  VG SG SL SG SL
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SOBREMESAS

PROTEÍNAS
Frango sustentável desfiado com quinoa e espinafre
FRANGO sustentável EM CUBOS AO CURRY
Frango sustentável em tiras com lemon pepper
FRANGO SUSTENTÁVEL em cubos na laranja e no missô
Ovo Korin COZIDO (1 unId)
tofu orgânico em cubos GRELHADOS

13,00
13,00
11,00
13,00
4,00
19,00

SG  VT  VGSem GlútenSem derivados de leite Vegetariano VeganoSL

 VTBOLINHO FUNCIONAL ORGÂNICO  R$ 14,00SG SL
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.

TORTINHA DE GANACHE DE CHOCOLATE E FRUTAS VERMELHAS R$ 13,00

CACAU BALL (3UNID) R$ 7,00VT SG SL VG
Bolinhas de chocolate feitas com uva passa, semente de girassol, cacau e melado.

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. 

SG SL VG

ESPECIAIS
Burrata
BURRATA COM RÚCULA, AZEITE, PÃO DE FERMENTAÇÃO NATURAL
Cogumelos salteados
DADINHOS DE TAPIOCA (6UNID) com gelEia de pimenta
FALAFEL ASSADO (4UNID)
FALAFEL ASSADO (4UNID) COM HOMUS de grão-de-bico
FATIA DE PÃO DE FERMENTAÇÃO NATURAL

24,00
29,00
12,00
14,00
11,00
18,00
5,00

PEÇA JÁ

DÚVIDAS? FALE COM A GENTE (11) 97378-3916
contato@damatasalada.com.br ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

Água na caixa sem gás (500ml)

BEBIDAS

Chá GELADO DE HIBISCO (300ML)

Chá GELADO DE MARACUJÁ (300ML)

Suco DE Laranja, morango e Gengibre (300ML)

Suco DE Manga, Maracujá e Hortelã (300ML)

CHÁ GELADO DE CAPIM-LIMÃO (300ML)
9,00
9,00
9,00
13,00
15,00
14,00

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.   

TORTINHA DE GANACHE DE CHOCOLATE E COCO
R$ 12,00SG SL VG
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Leve a sopa ao micro-ondas, com a tampa, em potência média, por 7 a 10min.

Com uma colher, misture bem antes de consumir. 
 
 

Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano Vegano

Baixe Nosso APP

SOPAS CONGELADAS

abobó
canjajá
ESPINANÁ
frangogô
LEnTITÍ
mANDIOCACÁ
minestrô
tomatotô

COMBOS SOPAS 
CONGELADAS

COMBO 3 SOPAS CONGELADAS 

Leve 3 sopas congeladas com 
10% de desconto. 

COMBO 7 SOPAS CONGELADAS 

Leve 7 sopas congeladas com 
15% de desconto. 

INSTRUÇÕES PARA O CONSUMO

de R$72
por R$ 65

de R$168
por R$ 142

PEÇA JÁ

DÚVIDAS? FALE COM A GENTE (11) 97378-3916
contato@damatasalada.com.br ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

26,00
28,00
26,00
30,00
24,00
28,00
30,00
28,00
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