




PARA SABER MAIS

ALERTA

Nossas preparações naturalmente sem glúten podem conter traços de glúten ou algum outro alergênico não adicio-
nado à receita, pois não dispomos de ambientes, equipamentos e utensílios específicos para o preparo desses alimen-
tos.

sem
glúten

sem
lactose

sem
açúcar vegano

Legendas



PARA REFRESCAR

SUCOS VITALIZANTES
(Prensados a frio/ Recomendados pela 
nutricionista)
300ml · R$14,40
Com embalagem de vidro · R$17,90

A prensagem a frio conserva as propriedades 
vitais desses sucos por um período maior. São 
indicados para ajudar o organismo nos processos 
de desintoxicação pois promove uma nutrição 
celular profunda.

6. Vital 1
Cenoura 100%

7. Vital 2
Beterraba, cenoura, broto de girassol, 
PANC* e limão

8. Vital 3
Abacaxi, maçã, broto de girassol, hortelã e 
gengibre

9. Vital 4
Maçã, pepino, broto de girassol, salsão e 
limão

*PANC: Plantas Alimentícias Não Convencionais 

SHOTS
50ml · R$7,90

Devido ao concentrado de antioxidantes presentes 
nos shots, eles favorecem o reequilíbrio das 
funções metabólicas do organismo, aumentam a 
imunidade e trazem mais vitalidade e bem-estar 
para o corpo.

10. Shot 1
Folhas verdes

11. Shot 2
Broto de girassol, PANC* e limão

12. Shot 3
Açafrão, gengibre, limão e maçã

13. Shot 4
Extrato de Jussara (açaí do cerrado)

SUCOS
300ml · R$6,20
500ml · R$8,90

14. Acerola · polpa

15. Água de coco

16. Caju · polpa

17. Goiaba · polpa

18. Laranja

19. Manga · polpa

KOMBUCHA

Bebida refrescante e terapêutica que contém 
probióticos importantes para o equilíbrio da 
microbiota. 

37. Jeyy 330ml· R$18,90

Hibisco/ Limão com gengibre/ Manga/ Uva branca

38. Flyt 280ml · R$15,00

Gengibre e limão/ Maracujá/ Morango

ÁGUA MINERAL

39. Garrafa 500ml | sem gás · R$3,00
40. Garrafa 500ml | com gás · R$4,40

SUCOS ESPECIAIS
300ml · R$7,90
500ml · R$10,80

20. Abacaxi

21. Abacaxi com hortelã

22. Abacaxi com laranja

23. Abacaxi com maçã e gengibre

24. Açaí · polpa

25. Amora · polpa

26. Cupuaçu · polpa

27. Framboesa · polpa

28. Graviola · polpa

29. Laranja com acerola · polpa

30. Laranja com cenoura

31. Laranja com clorofila

32. Laranja com mamão

33. Laranja com fruta vermelha**

34. Limonada suíça com hortelã, mel e gengibre

35. Maçã, limão, gengibre e linhaça germinada

36. Maracujá · polpa

Obs.: A cada acréscimo de fruta, polpa ou sucos 
feitos com água de coco é cobrado R$ 3,00.

SHAKES com proteína de arroz
400ml · R$22,50
500ml · R$24,90

50. Cacau (nibis), banana (congelada), 
proteína de arroz (sabor baunilha) e água 
de coco 

51. Fruta vermelha**, banana (congelada), 
proteína de arroz (sabor baunilha) e água 
de coco

VITAMINAS
400ml · R$17,90
500ml · R$19,80

52. Banana, aveia, linhaça germinada, leite 
de amêndoa e tâmara

53. Cacau com banana, aveia, leite de 
amêndoa e tâmara

54. Mamão, aveia, leite de amêndoa e 
tâmara

Shakes e Vitaminas
Boa opção para uma refeição rápida, energéti-
ca e com alto valor nutricional.

SHAKES
400ml · R$15,90
500ml · R$17,90

41. Abacaxi, água de coco, polpa de coco, 
linhaça germinada e gengibre 

42. Açaí com abacaxi, água de coco, gengibre 
e mel

43. Açaí com banana, água de coco, canela e 
mel

44. Açaí com mamão, água de coco, tâmara 
e baunilha

45. Açaí com maracujá, água de coco e mel

46. Água de coco, polpa de coco, tâmara e 
canela

47. Cacau com banana (congelada), leite de 
amêndoa, tâmara e canela.  

48. Fruta vermelha**, castanha de caju 
hidratada, água de coco e mel

49. Manga, água de coco, gengibre e 
linhaça germinada



SUCOS VITALIZANTES
(Prensados a frio/ Recomendados pela 
nutricionista)
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A prensagem a frio conserva as propriedades 
vitais desses sucos por um período maior. São 
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PARA REFRESCAR

KOMBUCHA

Bebida refrescante e terapêutica que contém 
probióticos importantes para o equilíbrio da 
microbiota. 

37. Jeyy 330ml· R$18,90

Hibisco/ Limão com gengibre/ Manga/ Uva branca

38. Flyt 280ml · R$15,00

Gengibre e limão/ Maracujá/ Morango

ÁGUA MINERAL

39. Garrafa 500ml | sem gás · R$3,00
40. Garrafa 500ml | com gás · R$4,40

SUCOS ESPECIAIS
300ml · R$7,90
500ml · R$10,80

20. Abacaxi

21. Abacaxi com hortelã

22. Abacaxi com laranja

23. Abacaxi com maçã e gengibre

24. Açaí · polpa

25. Amora · polpa

26. Cupuaçu · polpa

27. Framboesa · polpa

28. Graviola · polpa

29. Laranja com acerola · polpa

30. Laranja com cenoura

31. Laranja com clorofila

32. Laranja com mamão

33. Laranja com fruta vermelha**
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35. Maçã, limão, gengibre e linhaça germinada
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Obs.: A cada acréscimo de fruta, polpa ou sucos 
feitos com água de coco é cobrado R$ 3,00.

**consultar fruta vermelha disponível, escolher 1 opção: 
amora, framboesa ou morango
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500ml · R$24,90
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microbiota. 

37. Jeyy 330ml· R$18,90

Hibisco/ Limão com gengibre/ Manga/ Uva branca

38. Flyt 280ml · R$15,00

Gengibre e limão/ Maracujá/ Morango
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34. Limonada suíça com hortelã, mel e gengibre

35. Maçã, limão, gengibre e linhaça germinada

36. Maracujá · polpa
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SUCOS VITALIZANTES
(Prensados a frio/ Recomendados pela 
nutricionista)
300ml · R$14,40
Com embalagem de vidro · R$17,90

A prensagem a frio conserva as propriedades 
vitais desses sucos por um período maior. São 
indicados para ajudar o organismo nos processos 
de desintoxicação pois promove uma nutrição 
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Devido ao concentrado de antioxidantes presentes 
nos shots, eles favorecem o reequilíbrio das 
funções metabólicas do organismo, aumentam a 
imunidade e trazem mais vitalidade e bem-estar 
para o corpo.

10. Shot 1
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11. Shot 2
Broto de girassol, PANC* e limão

12. Shot 3
Açafrão, gengibre, limão e maçã
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500ml · R$8,90
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15. Água de coco

16. Caju · polpa

17. Goiaba · polpa

18. Laranja

19. Manga · polpa

KOMBUCHA
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probióticos importantes para o equilíbrio da 
microbiota. 
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38. Flyt 280ml · R$15,00

Gengibre e limão/ Maracujá/ Morango

ÁGUA MINERAL

39. Garrafa 500ml | sem gás · R$3,00
40. Garrafa 500ml | com gás · R$4,40

SUCOS ESPECIAIS
300ml · R$7,90
500ml · R$10,80

20. Abacaxi

21. Abacaxi com hortelã

22. Abacaxi com laranja

23. Abacaxi com maçã e gengibre

24. Açaí · polpa

25. Amora · polpa

26. Cupuaçu · polpa

27. Framboesa · polpa

28. Graviola · polpa

29. Laranja com acerola · polpa

30. Laranja com cenoura

31. Laranja com clorofila

32. Laranja com mamão

33. Laranja com fruta vermelha**

34. Limonada suíça com hortelã, mel e gengibre

35. Maçã, limão, gengibre e linhaça germinada

36. Maracujá · polpa

Obs.: A cada acréscimo de fruta, polpa ou sucos 
feitos com água de coco é cobrado R$ 3,00.

SHAKES com proteína de arroz
400ml · R$22,50
500ml · R$24,90

50. Cacau (nibis), banana (congelada), 
proteína de arroz (sabor baunilha) e água 
de coco 

51. Fruta vermelha**, banana (congelada), 
proteína de arroz (sabor baunilha) e água 
de coco

VITAMINAS
400ml · R$17,90
500ml · R$19,80

52. Banana, aveia, linhaça germinada, leite 
de amêndoa e tâmara

53. Cacau com banana, aveia, leite de 
amêndoa e tâmara

54. Mamão, aveia, leite de amêndoa e 
tâmara

Shakes e Vitaminas
Boa opção para uma refeição rápida, energéti-
ca e com alto valor nutricional.

SHAKES
400ml · R$15,90
500ml · R$17,90

41. Abacaxi, água de coco, polpa de coco, 
linhaça germinada e gengibre 

42. Açaí com abacaxi, água de coco, gengibre 
e mel

43. Açaí com banana, água de coco, canela e 
mel

44. Açaí com mamão, água de coco, tâmara 
e baunilha

45. Açaí com maracujá, água de coco e mel

46. Água de coco, polpa de coco, tâmara e 
canela

47. Cacau com banana (congelada), leite de 
amêndoa, tâmara e canela.  

48. Fruta vermelha**, castanha de caju 
hidratada, água de coco e mel

49. Manga, água de coco, gengibre e 
linhaça germinada

PARA ENERGIZAR

300ML 480ML

R$15,90 R$19,80

R$15,90 R$19,80

R$16,90 R$20,60

R$16,90 R$20,60

R$16,90 R$20,60

R$19,80 R$23,50

R$19,80 R$23,50

R$19,80 R$23,50

R$19,80 R$23,50

O Açaí é considerado um superalimento. Rico em vitaminas, sais minerais e óleos essenciais. Além disso 
é um poderoso antioxidante, devido ao alto teor de polifenóis, em especial a antocianina, presente na 
sua pigmentação. Combate o envelhecimento celular e aumenta a imunidade do organismo. É uma 
grande fonte de energia, por isso indicado como um excelente pré e pós-treino. 

AÇAÍ NA TIGELA
Opcional: guaraná em pó e/ou canela.

55. Açaí com banana e açúcar mascavo

56. Açaí com mamão e açúcar mascavo

57. Açaí com banana e mel

58. Açaí com mamão e mel

59. Açaí com abacaxi, mel e gengibre

60. Açaí com fruta vermelha (polpa) e açúcar mascavo

61. Açaí com fruta vermelha (polpa) e mel

62. Açaí puro (opcional mel ou açúcar mascavo)

63. Açaí com mamão e tâmara

Complemento adicional:
Granola R$2,70
Granola viva R$5,40

COMPLEMENTO 
ADICIONAL

64. Amêndoa/Castanha de 
caju/Castanha-do-pará · R$2,70

65. Proteína de arroz · R$6,90

66. Spirulina · R$4,20

67. Granola · R$2,70

68. Granola viva (50g) · R$5,40

69. Mel /Tâmara · R$2,70

70. Fruta/Polpa de fruta/Água 
de coco · R$3,00





PARA ADOCICAR

LEITES VEGANOS 
Xícara · R$13,50 

81. Achocolatado
Leite de amêndoa, cacau, tâmara e canela

82. Cappuccino
Leite de coco, café, cacau, açúcar de coco e 
canela

83. Leite dourado
Leite de coco, açafrão, gengibre, pimenta 
do reino, açúcar de coco e canela

CHÁ DA CASA

84. Xícara · R$9,00

BOLO / COOKIE
Verifique a opção do dia.

85. Bolo simples · R$8,90

86. Bolo gourmet · R$11,70

87. Cookie de cacau · R$6,90

SOBREMESAS
Verifique as sobremesas do dia.

71. Doces · R$6,90
Brigadeiro de biomassa
Bombom de nozes

72. Gelatina de alga/Manjar/Sagu · R$7,90

73. Torta de amêndoa · R$11,70

74. Tortas de aveia com fruta · R$11,70

75. Torta de fruta · R$8,90

76. Tortas especiais · R$11,70

SOBREMESAS VIVAS
Verifique as sobremesas do dia.

Vivas porque em seu preparo as enzimas são 
ativadas e preservadas. Adoçadas com fruta 
fresca, fruta desidratada, xilitol ou mel. Livres 
de glúten e lactose. 

77. Salada de fruta · R$7,90

78. Iogurte vegano · R$11,70

79. Pavê de fruta ou chia · R$12,90

80. Crepes/Rocambole/Torta viva · R$12,90





PARA SACIAR A FOME

PÃO DE QUEIJO VEGANO

88. Porção · R$8,90
Com 6 unidades

89. Pasta de macadâmia · R$7,90
Para acompanhar

SALGADOS · assados
Verifique os salgados do dia.

90. Empada · R$7,90
Com massa de farinha de arroz

91. Pastel integral · R$7,90

92. Esfirra vegana · R$10,80

93. Pastel  vegano · R$10,80

94. Pizza vegana · R$13,50

SANDUÍCHE NATURAL
Verifique os sanduíches do dia.

95. Sanduíche integral · R$52/Kg

96. Sanduíche vegano · R$78,40/Kg





PARA SACIAR A FOME

TAPIOCA
Com massa de mandioca.

97. Molho pesto, manjericão e tomate ·
R$13,50

98. Mozarela de búfala (ou queijo minas 
padrão), tomate, manjericão e azeite de 
oliva · R$18,90

99. Berinjela, abobrinha, shitake, rúcula e 
pasta de macadâmia (com alho) · R$18,90

PANQUECA
Massa com farinha de semente
de girassol e sarraceno. 

100. Alface, rúcula, cenoura, broto de 
girassol, abacate e pasta de macadâmia 
(com especiarias) · R$18,90

101. Berinjela, abobrinha, shitake, rúcula e 
pasta de macadâmia (com alho) · R$18,90

OVO CROCANTE

102. Ovo coberto por sementes e recheado 
com salada · R$18,90

QUICHE

103. Tofu com cebola caramelada · R$17,90

MINI SALADA

104. Mini salada para acompanhar · R$6,60

• PREPARAÇÕES SERVIDAS DE SEGUNDA
 A SEXTA-FEIRA DAS 16H ÁS 19H45.



BOWLS

316. Bowl 1 (Algas) · R$29,00

- Quinoa

- Enrolado de Algas com Legumes

- Grão de Bico Crocante

317. Bowl 2 (Tofu) · R$29,00

- Quinoa com Broto de Lentilha

- Tofu Agridoce

- Panqueca de Trigo Sarraceno 
(com azeitona, cenoura e queijo de 
macadâmia)

CALDO
336. Caldo Vitalizante · R$20,00

Quinoa germinado, algas marinhas, 
shitake, pimentão vermelho, cebola, 
salsinha, gengibre, açafrão, óleo de coco 
e sal marinho.

ALERTA
Nossas preparações naturalmente sem 
glúten podem conter traços de glúten ou 
algum outro alergênico não adicionado à 
receita, pois não dispomos de ambientes, 
equipamentos e utensílios específicos 
para o preparo desses alimentos.

- Guacamole 

- Chucrutes

- Folhas Verdes e Broto

- Legumes Assados com Alecrim

- Brócolis ao Alho na Chapa

- Folhas Verdes e Broto

Os bowls acompanham uma opção de 
molho: manjericão ou mostarda com laranja.

318. Bowl 3 (Cogumelo) · R$ 29,00

- Arroz integral com linhaça

- Grão de Bico com Tahine e Alho 
Porró

- Shimeji com Palmito de 
Pupunha, Pimentão e Broto de 
Feijão

- Legumes Assados com Alecrim

- Brócolis ao Alho na Chapa

- Charuto de Couve (com manga, 
abacate, broto e queijo de macadâmia)

- Folhas Verdes e Broto

PARA SACIAR A FOME



PARA CUIDAR DA NATUREZA

EMBALAGENS ECOLÓGICAS
A melhor escolha é trazer de casa sua própria 
sacola, marmita e utensílios.

105. Embalagem biodegradável · R$2,50
Refeição

106. Kit colher biodegradável · R$1,25

107. Kit garfo e faca biodegradável · R$1,80

108. Sacola plástica biodegradável · R$0,25

109. Sacola de algodão média · R$12,50

110. Sacola de algodão grande · R$14,50

111. Vidros retornáveis · R$3,50  

112. Vidros retornáveis personalizados · R$7,50

Adquira o vidro apenas uma vez: 

· Na próxima compra, retorne o vidro e receba 
o desconto da embalagem.
· Ou troque o vidro por vale-vidro (o vidro deve 
estar limpo e sem adesivo).

Aqui no Girassol somos responsáveis com a produção dos resíduos. Procuramos minimizar ao máximo o 
impacto causado por eles na natureza. Todos são devidamente separados para viabilizar o melhor destino.

Os resíduos orgânicos produzidos no Girassol são encaminhados para a chácara Jardim de Gaia, onde são 
transformados em insumos para o crescimento das plantas. Assim fechamos o seu ciclo com a natureza.

Nossas embalagens são, preferencialmente, reutilizáveis e biodegradáveis. No entanto o melhor é trazer de 
casa seu próprio vasilhame, vidro, sacola e utensílios. 

Contribua conosco nessa missão para a sustentabilidade do planeta!




