
SL SG   Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano Vegano

Baixe Nosso APP

VT VG

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

contato@damatasalada.com.br ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

SALADAS

*PRATOS PODEM VARIAR DE
ACORDO COM A Disponibilidade
dE CADa loja

Mix de folhas orgânicas, muçarela de búfala, tomatinho, abobrinha grelhada, palmito
pupunha, frango SUSTENTÁVEL em tiras com lemon pepper e, por cima, nozes.
recomendamos molho: Ervas  frescas.

BUFALÁ

Mix de folhas orgânicas, homus de abóbora, brócolis, repolho roxo no missô, nozes e
queijo parmesão em lascas. Você escolhe entre frango SUSTENTÁVEL em tiras
EMPANADOS NA páprica ou cogumelos salteados. Recomendamos molho: Tahine

CABOTIATIÁ

Mix de folhas orgânicas, macarrão gravatinha com azeite, tomatinho, pepino, cebola
roxa, azeitona preta, queijo de cabra e pita chips. Recomendamos molho azeite e limão.

GREGUINHÁ

Mix de folhas orgânicas, frango SUSTENTÁVEL desfiado com quinoa e espinafre,
tomatinho, couve-flor com páprica, batata doce no forno e, por cima, semente de
girassol. Recomendamos molho oriental.

QUINONÔ

Mix de folhas orgânicas, falafel assado (4 unid), homus de grão-de-bico, pepino japonês,
tomatinho, cebola roxa e, por cima, pita chips. Recomendamos molho tahine.

HOMUMÚ

TORTATÁ
Tortinha funcional a sua escolha: frango SUSTENTÁVEL com batata doce, cogumelos
com tofu (vegana) ou cebola caramelizada (vegana). Acompanha uma salada média
com mix de folhas ORGÂNICAS, tomatinho, quinoa, nozes e queijo parmesão em lascas.

Mix de folhas orgânicas, macarrão gravatinha com azeite de ervas, tomatinho,
frango sustentável temperado com missô e laranja, queijo de cabra e folhas de
manjericão. Recomendamos molho ervas frescas. 

ITALIANÁ

Mix de folhas orgânicas, tiras crocantes de filé de frango sustentável assado com
crosta de parmesão e farinha panko, queijo parmesão em lâminas, farofa de bacon
artesanal (apenas bacon) e torradas crocantes. Recomendamos molho caesar.

CESARZÁ

SG R$ 51,00

SG VT R$ 49,00

R$ 43,00

VT R$ 43,00

R$ 43,00VGSL

R$ 39,00

SL R$ 43,00SG

SG R$ 36,00

PRIMAVÉ por @dutokushima2.0
Mix de folhas orgânicas, pedaços de ameixa levemente grelhada, finas lascas de
presunto de parma, abobrinha grelhada, macarrão assado crocante temperado com
lemon pepper e, por cima, lascas de queijo parmesão. Recomendamos molho azeite e
limão. 

R$ 45,00

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


SL SG   

Baixe Nosso APP

Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano VeganoVT VG

PEÇA JÁ

Monte sua salada: mix de folhas orgânicas, 4 complementos, 2 toppings, 1 molho; 
e adicione os extrAS que desejar

Minha Salada

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

*PRATOS PODEM VARIAR DE
ACORDO COM A Disponibilidade
dE CADa loja

SALADAS CHOP CHOP
Tudo junto, picadinho e misturado. As Chop Chop (picar, em inglês) são nossas saladas bem
misturadas: você sente todos os sabores em todas as garfadas! Praticidade, nutrição e

muito sabor - esse é o lema.  

CHOP CHOP SALMÃO
Mix de folhas orgânicas, salmão grelhado
levemente defumado, tomatinho, cebola

roxa, grão-de-bico, queijo parmesão ralado e,
para o croc final, semente de girassol
Recomendamos o molho ervas frescas. 

CHOP CHOP FRANGO
Mix de folhas orgânicas, frango sustentável

com lemon pepper, tomatinho, cebola roxa,
abóbora cabotiá, queijo de cabra e, para o

croc final, semente de girasso. Recomendamos
o molho ervas frescas. 

R$ 36,00

R$ 45,00 R$ 53,00

Molhos 1 molho é por nossa conta 
Azeite e limão
Ervas frescas
CAESAR

Mostarda e mel
oriental (LEVEMENTE APIMENTADO)
Tahine

5,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00

Toppings Escolha 2
Bacon artesanal
castanha de caju COM ZAATAR
CroCANTE de parmesão
CHIPS DE BATATA-DOCE

Granola Salgada
GRÃO-DE-BICO CROCANTE
MILHO CROCANTE
Nozes

Queijo de cabra
QUEIJO PARMESÃO EM LASCAS
QUEIJO PARMESÃO RALADO
Semente de Girassol

Complementos Escolha 4

 

Abóbora Cabotiá
Abobrinha grelhada
Arroz Negro
AVOCADO
Azeitona PRETA
Batata doce no forno
Brócolis
BROTO DE FEIJÃO (mOYASHI)
CEBOLA ROXA
CENOURA

Cenoura assada com especiarias
Couscous COM VEGETAIS
Couve-flor com páprica
Edamame
grão-de-bico COZIDO TEMPERADO
guacamole
homus de abóbora
homus de grão-de-bico
Macarrão Gravatinha com azeite
Mix de grãos

MuÇArela de bÚfala
Palmito pupunha em cubos
Pepino
Quinoa COZIDA
REPOLHO ROXO
Repolho roxo no missô
SPAGHETTI DE PUPUNHA
TomatINHO
Tomate confit
Vagem Grelhada

+3,00
+3,00

+3,00

+3,00
+3,00

+3,00

+3,00

+2,00

+2,00

+2,00

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


Baixe Nosso APP

Sem GlútenSem derivados de leiteSL SG Vegetariano Vegano VT  VG

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

contato@damatasalada.com.br ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

PEÇA JÁ

*PRATOS PODEM VARIAR DE
ACORDO COM A Disponibilidade
dE CADa loja

Monte seu BOWL: 2 BASES, 3 complementos, 2 toppings, 1 molho; e adicione os EXTRAS QUE  desejar.

Meu Bowl R$ 36,00

Molhos 1 molho é por nossa conta 
Azeite e limão
Ervas frescas

CAESAR
Mostarda e mel

5,00
4,00

4,00
4,00

Toppings Escolha 2
Bacon artesanal
castanha de caju COM ZAATAR
cHIps de batata-doce

CroCANTE de parmesão
GRÃO-DE-BICO CROCANTE
Nozes

+2,00

+2,00 Queijo de cabra
QUEIJO PARMESÃO EM LASCAS
Semente de Girassol

 
+2,00

 
 

Base
ARROZ DE COUVE-FLOR
ARROZ NEGRO
BIFUM

COUCOUS COM VEGETAIS
Macarrão gravatinha com azeite 
MIX DE GRÃOS  

oriental (LEVEMENTE APIMENTADO)
Tahine

4,00
4,00

Complementos Escolha 3

Abóbora Cabotiá
Abobrinha grelhada
AVOCADO
Batata doce no forno
Brócolis
Cenoura assada com rspeciarias

Couve-flor com páprica
Edamame
grão-de-bico COZIDO TEMPERADO
guacamole
homus de abóbora
homus de grão-de-bico

Muçarela de bÚfala
Repolho roxo no missô
SPAGHETTI DE PUPUNHA
TomatINHO
Tomate confit
Vagem Grelhada

+3,00

+3,00

+3,00
+3,00

+3,00
+3,00

Escolha 2 
QUINOA
RÚCULA (30G)

+3,00

+3,00
+3,00

BOWLS

Indí
Cama de rúcula, couscous marroquino com vegetais, vagem grelhada e sementes de girassol tostadas. Você
escolhe entre frango sustentável em cubos ao curry ou falafel assado (4 unid). recomendamos Molho:
Tahine Enviado em temperatura ambiente.

Arabê
Quinoa, tomatinhos, brócolis e homus de grão-de-bico com toque de zaatar. Você escolhe entre falafel
assado (4 unid) ou tofu em cubos grelhados. Por cima, castanha de caju assada com zaatar. Recomendamos o
molho: Tahine. Enviado em temperatura ambiente.

Napolelê
Mix de grãos, frango sustentável em cubos na laranja e no missô, e uma salada pequena de rúcula, tomate
confit, muçarela de búfala e crocante de parmesão. Recomendamos o molho ervas frescas. 

Japchê
Japchae (jap-tchê) é um prato tradicional coreano feito com macarrão de batata doce e vegetais. Por
aqui, usamos cenoura, shimeji, abobrinha, repolho roxo, espinafre e cebola roxa, tudo bem cortado em fitas,
refogado no shoyo e óleo de gergelim, e temperos do chef. Ele ainda leva frango sustentável em tiras
grelhado, que dá um sabor a mais, e uma pitada de gergelim e cebolinha para finalizar.

R$ 46,00

SL R$ 43,00SG

SL R$ 43,00SG

SL SG R$ 45,00VG

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


SL SG   

ABOBÓ

Burrata
BURRATA COM RÚCULA, AZEITE, PÃO DE FERMENTAÇÃO NATURAL
Cogumelos salteados
FALAFEL ASSADO (4UNID)
FALAFEL ASSADO (4UNID) COM HOMUS de grão-de-bico
FRANGO SUSTENTÁVEL ASSADO COM CROSTA DE PARMESÃO
Frango SUSTENTÁVEL desfiado com quinoa e espinafre
FRANGO SUSTENTÁVEL EM CUBOS AO CURRY
Frango SUSTENTÁVEL em tiras com lemon pepper
Frango SUSTENTÁVEL em tiras EMPANADO NA páprica
Frango SUSTENTÁVEL EM CUBOS na laranja e no missô
Ovo Korin COZIDO (1 unId)
Salmão defumado com cebolinha
tofu orgânico em cubos GRELHADOS
ATUM CRU EM CUBOS
SALMÃO CRU EM CUBOS

SG SL SG SL

TORTINHAS
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 da casa. 

R$ 13,00

Cebola caramelizada
 

SG SLVG

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

PEÇA JÁ

CANJAJÁ
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).

Sem GlútenSem derivados de leite Vegetariano VeganoVT VG

*PRATOS PODEM VARIAR DE
ACORDO COM A Disponibilidade
dE CADa loja

Abóbora 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).

R$ 31,00

R$ 29,00
SOPAS

SL

SL

 VGSG

SG

EXTRAS
24,00
29,00
12,00
11,00
18,00
13,00
13,00
13,00
11,00
11,00
13,00
4,00
17,00
19,00
23,00
25,00

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

PEÇA JÁ

http://pedidos.damatasalada.com.br/da-mata-salada
http://pedidos.damatasalada.com.br/da-mata-salada
https://pedidos.damatasalada.com.br/da-mata-salada
http://pedidos.damatasalada.com.br/da-mata-salada
https://pedidos.damatasalada.com.br/da-mata-salada
https://deliverydireto.com.br/da-mata
https://deliverydireto.com.br/da-mata
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DÚVIDAS? FALE COM A GENTE (11) 97378-3916
contato@damatasalada.com.br ACEITAMOS VALE REFEIÇÃO: 

PEÇA JÁ

Água na caixa sem gás (500ml)
CHÁ GELADO DE CAPIM-LIMÃO (300ML)
Chá GELADO DE HIBISCO (300ML)
Chá GELADO DE MARACUJÁ (300ML)
Suco DE Laranja, morango e Gengibre (300ML)
Suco DE Manga, Maracujá e Hortelã (300ML)

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

SOBREMESAS
CACAU BALL (3UNID)

Bolinhas de chocolate feitas com uva passa, semente de girassol, cacau e melado.

BOLINHO FUNCIONAL ORGÂNICO

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 VG

SLSG 

R$ 7,00

R$ 12,00VT

TORTINHA DE GANACHE DE CHOCOLATE E FRUTAS VERMELHAS

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. 

R$ 12,00 SG SLVG

TORTINHA DE GANACHE DE CHOCOLATE E COCO

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. 

R$ 11,00 SG SLVG

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

