picnic
Cafe da manha
31.00

pequeno
Suco

Pães

médio

43.00

grande

53.00

Laranja ou Limão ou Melancia

Laranja com Manga ou

Manga, Maracujá e Mel ou Laranja

(300ml)

Abacaxi com hortelã (300ml)

com frutas vermelhas (300ml)

Pão de queijo de tapioca simples ou

Pão de queijo de tapioca simples ou

Pão de queijo de tapioca simples

recheado com pasta de ricota

recheado com pasta de ricota

ou recheado com pasta de ricota

Frutas

(2 unidades)

(2 unidades)

(2 unidades)

Bolo/doce

Limão ou Amora

Salada de frutas ou fruta

Salada de frutas com granola,

(1fatia de 100g)

do dia (1 porção de 120g)

mel e iogurte (1 porção de 150g)

Amora ou Formigueiro

Bolo de Coco gelado ou Brownie

(1fatia de 100g)

com calda de chocolate (1 fatia de
100g)

Sanduíches

Peito de peru e queijo branco ou

Ricota, tomate, cenoura, pesto

queijo branco com requeijão no

ou peru com queijo branco no

pão de forma integral

pão de ciabatta

(2 unidades)

(2 unidades)

As nossas delícias para você levar para sua
festa, aniversário,reunião, encontro de amigos,
da família...

O que quiser!
São nove opções para atender as mais
diferentes ocasiões

Almoco
pequeno

38.90

Laranja ou Limão ou
Melancia (300ml)

Suco

médio

51.90

grande

Melancia com gengibre ou
abacaxi com limão (300ml)

61.90

vegano

Pera, Abacaxi e Laranja ou
Água de coco com
capim-santo

73.00

Manga com laranja

Guacamole com tortilhas
(120g) ou Trio de Hommus com
torradas caseiras (120g)

Entrada

Torta de frango ou de ricota
com espinafre + salada ou
Sanduiche de salpicão de
frango no pão francês
integral (1 unidade)

Principal

Sobremesa

Quibe de abóbora recheado
com ricota + salada ou
Sanduíche no pão folha de
frango desfiado (1 unidade)

Salada Italiana (280g) ou Pão
Folha de rosbife caseiro
(1 unidade)

Sanduíche: Maionese vegano
de abacate com gengibre,
abobrinha e berinjela grelhada,
tomate cereja assado, mix de
folhas verdes, cenoura ralada e
molho pesto na folha de couve.

Brigadeiro de copinho (40g) ou
Salada de Frutas (1 porção de
120g)

Brownie ou Bolo de
maracujá (1unidade)

Quibe de banana
com calda de damasco

Cafe da tarde
pequeno

36.00

médio

44.90

grande

49.90

Suco

Limonada ou Laranja (300ml)

limonada com água de coco ou Laranja
com cenoura

Melancia, morango e hortelã ou Melancia
com berries (300ml)

Pães

Pão de queijo de tapioca (2 unidades)

Dadinho de tapioca com geléia de pimenta

Palitinhos de tapioca com homus

Bolo/doce

Brigadeiro de copinho (40g)

Bolo de chocolate com abobrinha (1fatia
de 100g)

Bolo de maracujá gelado (1 pedaço de
120g)

Sanduíches

Pão francês integral com queijo branco e
requeijão (2 unidades)

Pão australiano com rosbife, rúcula e
molho de mostarda (2 unidades)

Mini pão de folha de cogumelos
(shitake e shimeji) (1 unidade)

Faça seu pedido:

Pedido mínimo: 10 pessoas / Taxa de entrega: R$ 60 / preço por pessoa
Telefone: (11) 3063 0582 / E-mail: picnic@donavitamina.com.br
Composição das opções são em material descartável.
Ilustração: Ale Valdivia

