
Cardápio- FIT / LOW CARB Congelados da Sônia Ltda - O seu spa em casa

GRUPO PRATOS DESCRIÇÃO Cal Peso CG HC F LC R$

AVES
Almôndegas de Frango 
com Jardineira 

Almôndegas de peito de frango ao molho de tomates, cebola e orégano. Acompanha refogado 
de chuchu, cenoura, couve-flor e brócolis.

259 330 3,5 18  X 30,10

AVES Bifinho Feliz
Tenros bifinhos de peito de frango c/molho de tomate caseiro. Acompanha delicado purê de 

batata e arroz integral colorido com cenoura e milho verde.
321 320 23,5 43 X  29,30

AVES Bobó de Frango Fitness
Inusitado creme de aipim e peito de frango desfiado, ao toque de leite de coco. Acompanha 

arroz integral incrementado com couve e cenoura.
317 300 22,5 48 X  27,00

AVES Ensopadinho de Frango Com abóbora, chuchu e abobrinha. Acompanha purê de brócolis. 224 360 1,5 11 X X 32,70

AVES Escondidinho de Frango Peito de frango, cenoura, tomate, espinafre e azeitonas, escondido num creme de aipim. 322 320 20 42 X  27,10

AVES
Escondidinho de Frango 
L+

Versão maior! Peito de frango, cenoura, tomate, espinafre e azeitonas, escondido num creme 
de aipim.

488 440 33,5 69 X  36,80

AVES
Espaguete de Pupunha à 
Bolonhesa de Frango

Frango moído com molho de tomate caseiro sobre espaguete de palmito pupunha salpicado de 
parmesão.

255 330 2,5 12  X 34,50

AVES Frango à Carpegiani
Peito de frango escondido sob mussarela, presunto de ave e tomate ao leito de purê de inhame. 

Salpicado de parmesão e oregano.
350 290 19 39 X  36,40

AVES Frango ao Molho de Ervas Filé ao molho de ervas com champignons, vagens finas e palmito. 259 360 3,5 14 X X 32,90

AVES Frango Brasileirinho
Cubos de sobrecoxa grelhados e envoltos num delicioso molho cremoso, com cogumelo e 

salpicado com queijo parmesão. Acompanhamento: floretes de brócolis refogados com alho em 
fio de azeite. 

312 320 0,5 10  X 38,90

AVES
Frango com Berinjela à 
Parmegiana

Peito de frango grelhado coberto por berinjelas assadas, molho de tomate caseiro, mussarela 
sem lactose e parmesão.

261 300 1 13  X 33,10

AVES
Frango Defumado com 
Quibebe Low Carb

Delicioso peito de frango defumado em suculentos pedaços ao molho de alho-poró. Acompanha 
purê de abóbora.

206 320 3 14 X X 34,80

AVES Frango do Bruno
Filé grelhado com saboroso molho de requeijão coberto com rodelas de cebolas refogadas, 

milho verde e queijo parmesão, no leito de purê de batata.
375 320 18,5 32 X  33,10

AVES Frango Espiritual
Tiras de peito de frango ao leito de purê de couve-flor com espinafre, cobertas por creme de 
requeijão. Super saboroso! Até quem não gosta de espinafre não resiste à esta combinação 

perfeita!
312 380 1,5 15  X 40,70

AVES Frango na Laranja
Delicioso peito de frango grelhado e coberto com molho de laranja e maçã, incrementado com 

gengibre. Acompanha arroz com castanha-do-pará.
294 300 18,5 40 X  32,10

AVES Frango Oriental
Cubos grandes de peito, repolho, pimentões vermelho e amarelo e brócolis ao toque de 

amendoim e óleo de gergelim.
223 270 3 13 X X 31,80

AVES Frango Silvestre
Refogado de tiras de peito de frango com abóbora, brócolis e repolho, temperado com azeite 

extra virgem, gengibre e ervas finas.
186 280 1,5 9,8  X 30,10

AVES
Iscas de Frango e Purê de 
Couve-Flor

Peito num molho com shitake e cebola. Acompanha purê de couve-flor salpicado de mussarela 
s/ lactose.

310 360 1 14  X 44,20

AVES Medalhões com Mostarda
Medalhões de peito grelhados, cobertos com creme de mostarda e salpicados com queijo 

parmesão. Acompanha purê de batata, enriquecido com espinafre.
302 290 22,5 36 X  28,10

AVES Salada de Frango
Uma Salada de Frango mais que especial, com legumes e toque de maça. Perfeita para ser 

 consumida fria ou quente. Peça e experimente agora mesmo!
169 220 4 16  X 29,90

AVES
Salada de Grão-de-Bico 
com Frango

Mix de grão- de-bico, cenoura, brócolis e especiarias, com suculentos pedaços de coxa de 
frango grelhada, ao toque de pimenta rósea. Pode ser consumido quente ou frio.

359 330 8 31 X  39,90

AVES Torta Souflê de Frango
Nossa Torta Souflê de Frango não possui glúten, é preparada como uma omelete, sem farinha 

 e low carb, além de rica em proteína de frango. Peça agora!
235 200 0 5,5 X X 32,30

CARNES
Berinjela Recheada com 
Carne

Canoas de berinjela, recheadas com patinho moído, lascas de cenoura, regadas ao molho sugo 
e salpicadas com castanha do Pará.

258 330 2 18  X 36,10

CARNES Bolo de Batata
Carne moída, com cenoura, espinafre e azeitonas, cobertas com purê de batatas salpicado de 

parmesão.
365 280 21,5 33 X  36,60

CARNES Bolo de Batata L+
Numa versão maior! Carne moída, com cenoura, espinafre e azeitonas, cobertas com purê de 

batatas salpicado de parmesão.
500 420 38,5 57 X  42,90

CARNES
Carne Assada com Purê 
de Couve-Flor e Espinafre

Carne assada cozida lentamente em baixa temperatura, ao molho ferrugem à base de 
pimentões. Acompanha purê de couve-flor, espinafre e queijo provolone.

326 300 0,5 10  X 46,70

CARNES
Carne Desfiada com 
Abóbora

A carne é refogada com temperos, ervas e tomates se tornando um delicioso complemento para 
o purê de abóbora low carb. Cai bem no almoço ou jantar.

233 260 3 13 X X 37,40

CARNES
Croquete na Crosta de 
Linhaça

Croquetes de carne empanados na farinha de linhaça. Acompanha couve-flor, cenoura e alho-
poró, com molho aos 3 queijos: requeijão, cottage e provolone

331 270 2,5 15  X 43,80

CARNES
Escondidinho de Carne-
Seca com Abóbora

Carne seca desfiada, coberta por delicioso purê de abóbora e queijo minas padrão sem lactose. 378 300 3 13  X 36,40

CARNES
Escondidinho de Carne-
Seca Fitness

Típica carne seca desfiada e refogada com cebolas, tomates e lascas de abobrinha, escondido 
num delicioso creme de aipim, salpicado com parmesão.

417 320 23,5 51 X  31,80

CARNES
Escondidinho de Lombo 
Cetogênico

Lombo suino moido, incrementado com azeitonas e cenoura, coberto com incrível purê de 
couve-flor e abobrinha

241 310 3 13  X 36,40

CARNES
Lasanha de Pupunha à 
Bolonhesa LC L+

Numa versão maior! Massa de puro palmito recheada com bolonhesa de carne, mussarela sem 
lactose e presunto. Coberta com  mais mussarela e parmesão!

361 370 1,5 13  X 46,80

CARNES
Lasanha de Pupunha à 
Bolonhesa Low Carb

Massa de puro palmito recheada com bolonhesa de carne, mussarela sem lactose e presunto. 
Coberta com  mais mussarela e parmesão!

343 290 0,5 9,8  X 41,90

Legendas: Cal- Calorias / CG- Carga Glicêmica / HC- Carboidratos  / F- Fit / LC- Low Carb
Linha Light: Refeições com 300g e 290 kcal em média  -  Light Mais = L+: Refeições maiores com 430g e 400 kcal em média 

Linha Você é o Chef - Porções de proteínas e porções  de complementos em sacos com vácuo, para você combinar como um Chef
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CARNES
Lombo ao Creme de 
Cottage

Fatias de lombo suíno ao creme de cottage temperado  com alho poró e salsa, acompanhado 
de legumes assados regados no azeite: alcachofra, cenoura e cebola. Opção Low Carb.

299 280 4 18 X X 39,50

CARNES Mignon ao Funghi Filé mignon grelhado com saboroso molho de funghi secchi. Acompanha muffins de batata. 340 290 5 12 X  51,00

CARNES
Mignon com Souflê de 
Queijo

Filé ao molho marinado de tomate e palmito, acompanhado de fofo soufle de quejo e cenoura. 402 290 1,5 12 X X 53,00

CARNES
Mini Hamburguer com 
Arroz Integral e Brócolis

Coberto por delicioso molho de queijo. O arroz é integral. Com presunto suino no tempero do 
hamburguer!

371 300 12 31 X  35,90

CARNES Picadinho Carioca Fit
Nosso Picadinho Carioca Fit é refogado com temperos naturais e enriquecido com legumes, 

acompanha purê de batata-doce. Combinação perfeita. Peça já!
268 340 9 26 X  42,70

CARNES Salada de Carne
Perfeita para ser consumida quente ou fria, nossa Salada de Carne é super saborosa e 

 temperada, finalizada com toque especial de legumes. Peça já!
212 260 4,5 15 X X 38,00

CARNES
Souflê de Queijo e 
Presunto

Nosso Souflê de Queijo e Presunto é preparado delicadamente com queijos provolone e 
 muçarela, requeijão, presunto suíno, tomate e abobrinha. Peça já!

238 210 0 4,6  X 30,10

LANCHES Bolo Fit
Felicidade é.. um bolinho na hora do lanche. Feito com farelo de aveia, passas, um toque de 

canela e gengibre; salpicado com linhaça dourada. Surpreenda-se com essa delícia!
97 40 4,5 12 X  11,30

LANCHES
Cheeseburger de Carne 
Cetogênico

Nosso pão low carb, sem farinha é fofo e surpreendente. Vai recheado com hamburguer 
artesanal, mussarela e tomate. Tudo sem glúten, sem lactose e CG=1.

379 190 1 11 X X 36,80

LANCHES Coxinha Low Carb
2 coxinhas de peito de frango desfiado ao requeijão com toque de azeitonas, empanados com 

farinhas de linhaça e gergelim, açafrão e parmesão!
97 60 0 4,4 X X 14,00

LANCHES
Croquete de Carne Low 
Carb

2 croquetes assados, feitos com carne desfiada, ovos e farinhas de coco, amendoim e linhaça. 117 60 0 3,1 X X 17,50

LANCHES Pão Low Carb
Pão Low Carb de verdade, com textura e sabor surpreendentes! Macio, a base de oleaginosas 

e a crocância das sementes de girassol e gergelim. Temos certeza de que você vai 
amar.(Metade 50g com 5,3 de Carbo, 6,1g de Proteínas e 0 de CG)

180 50 0 5,3 X X 19,80

LANCHES
Pizza Low Carb de 
Calabresa

A pizza perfeita para sua dieta está aqui! Pizza Low Carb de Calabresa com massa de alto 
poder proteico e muito saborosa. Experimente agora mesmo!

392 210 0 6,8  X 36,00

LANCHES Queijadinha Low Carb
Típico doce brasileiro, feito de coco, queijo e ovos, com 0,5g de carboidrato, 3g de proteínas e 0 

de CG; só aqui mesmo!
42 40 0 0  X 12,90

LANCHES
Sanduba de Atum 
Cetogênico

Pão low carb, recheado com pasta de atum ao creme de leite, incrementado com cenoura e 
alho-poró.  (5,1g de Carbo, 3,5g de Proteínas e 0,5 CG)

113 70 0,5 5,1 X X 16,00

LANCHES
Sanduba de Frango 
Defumado Cetogênico

Pão low carb, recheado com pasta frango defumado ao creme de leite com um toque de cheiro-
verde. (4,5g de Carbo, 3,5g de Proteínas e 0 CG)

147 70 0 4,5 X X 16,00

LANCHES
Torresmo Fácil 
Cetogênico

Pele suina desidratada. Apropriado para um lanche cetogenico. Que tal para acompanhar a 
Feijoada?

175 34 0 0  X 9,50

MASSAS
Nhoque de Ricota ao 
Molho de Espinafre 

Levíssima massa a base ricota com molho cremoso de espinafre. Salpicado com parmesão e 
gergelim torrado.

298 310 22,5 50 X  36,30

MASSAS Panqueca de Carne
2 delicadas panquecas, recheadas com carne moída, cobertas com molho de tomate caseiro e 

salpicadas com parmesão. Acompanha cenoura refogada no azeite com cheiro verde.
333 270 22,5 41 X  32,90

MASSAS
Penne ao Camarão 
Gourmet 

Nosso Penne ao Camarão Gourmet é um prato único, com massa grano duro e sem glúten e 
saboroso molho de camarão. Experimente esse prato delicioso!

313 340 13 36 X  40,80

PEIXES Linguado à Capixaba Filé ao molho de moqueca capixaba, rico em pimentão e coentro, sobre fino purê de batatas. 276 310 15 26 X  67,50

PEIXES Linguado na Baroa File coberto com molho de tomate e cebola. Acompanha fino creme de batata baroa. 293 330 14 29 X  71,10

PEIXES Peixe ao Molho 3 Queijos
Divino filé de tilápia, marinado no limão, assado e coberto por molho 3 queijos (mussarela, 

provolone e parmesão). Acompanha purê de batatas com cenoura.
277 320 14 22 X  45,10

PEIXES Salada de Atum
Nossa Salada de Atum é feita com macarrão tipo penne sem glúten, com saboroso atum, além 

 do toque de ervilhas e uvas-passas. Peça agora e se delicie!
266 210 18,5 38 X  33,70

PEIXES
Salmão ao Alecrim e 
Jardineira de Legumes

Salmão ao Alecrim e Jardineira de Legumes é um prato que dispensa apresentações. Assado 
 no vapor, acompanha legumes refogados. Peça e experimente!

246 330 2 10  X 71,10

PEIXES St Peter Napolitano
Nosso St Peter Napolitano é preparado com filés de tilápia cobertos por abobrinhas, molho de 

 tomate e muçarela sem lactose. Experimente agora mesmo!
257 310 1 12  X 50,10

PROTEÍNAS -Hamburguer de Carne
Este curinga é sempre uma mão na roda na nossa alimentação. Seja no sanduiche ou no prato, 

com queijo ou sem, é uma delícia!
192 100 0 2,8  X 20,00

SOPAS
Sopa de Abóbora com 
Gengibre e Agrião

Perfeita para dias frios e para compor refeições mais leves, nossa Sopa de Abóbora com 
 Gengibre e Agrião é suave e saborosa. Experimente agora mesmo!

94 400 4,5 17  X 26,90

SOPAS
Sopa de Legumes com 
Carne Low Carb

Tradicional e nutritiva, nossa Sopa de Legumes com Carne Low Carb é preparada com 
 temperos frescos e caseiros. Peça já e saboreie essa delícia!

202 400 5,5 20 X X 33,70

SOPAS
Sopa de Mandioquinha 
(Batata Baroa)

Deliciosa Sopa de Mandioquinha (Batata Baroa), enriquecida com carne desfiada e um toque de 
 alho-poró. Experimente agora mesmo. Peça já!

177 400 10 21 X  34,90

SOPAS Sopa Detox 1 
Leve e saudável, nossa Sopa Detox 1 - abobrinha, repolho, cenoura e brócolis, é uma excelente 

 opção para você melhorar a saúde. Ideal para ceia ou lanche. Experimente já!
147 300 4 14  X 20,10

SOPAS Sopa Detox 2 
Leve e saudável, nossa Sopa Detox 2 - aipo, abobrinha, couve-flor e cenoura é uma excelente 

 opção para você melhorar a saúde. Ideal para ceia ou lanche. Experimente já!
144 300 4 14  X 20,10
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SOPAS Sopa Detox 3 
Leve e saudável, nossa Sopa Detox 3 - cenoura, abobrinha, couve-flor, brócolis e repolho é 

 uma excelente para a saúde. Ideal para ceia ou lanche. Experimente já!
139 300 4 13  X 20,10

SOPAS
Sopa Detox 4 (Caldo Verde 
de Tofu Vegano)

Caldo Verde Vegano! Mix de Vegetais (aipo, abobrinha, chuchu e couve-flor) com tofu e aquela 
couve bem fininha. 

59 300 0,5 8,8  X 20,10

SOPAS Sopa Tropical de Abóbora
Finíssimo creme de abóbora ao leite de coco, enriquecidos com  tenros pedaços de queijo 

mussarela e salpicado com cebolinha.
226 380 8,5 19 X  29,80

VEG
Canelone de Acelga 
Proteico

Acelga recheada com creme de abóbora, ovo mexido, pedaços de alcachofra, coberta por 
molho de tomate caseiro e salpicado com castanha de caju.

118 310 1 7,8  X 29,90

VEG Curry de Legumes
Vegetais assados: abobrinha, brócolis, repolho e chuchu, com cogumelos, proteína de ervilha, 

shot de gengibre, curry e açafrão! Mais purê de abóbora.
195 340 3,5 23 X X 32,90

VEG
Espaguete de Palmito aos 
3 Queijos

Tiras de palmito pupunha incrementados com cenoura e nabo, ao molho de requeijão, minas 
padrão, gorgonzola e salsinha. Refeição Ovo-Lacto vegetariano.

235 300 5 17  X 34,30

VEG
Espaguete de Pupunha ao 
Funghi

De textura surpreendente, o espaguete de pupunha é coberto por molho cremoso de castanha 
de caju com funghi secchi e azeite. Salpicado com cebolinha.

114 250 1 9,7 X X 39,00

VEG
Lasanha de Legumes Low 
Carb

Deliciosa massa de pupunha intercaladas com cenoura,brocolis, abobrinha, cogumelos e 
azeitonas. Coberta com mussarela sem lactose e parmesão.

252 360 3,5 17  X 39,20

VEG Purê de Grão-de-Bico
Purê de Grão-de-Bico super saboroso, feito com temperos e refogado com fio de azeite e 

provolone. Acompanha arroz integral com espinafre. Experimente!
354 290 16 47 X  28,40

VEG Quinoa Vegano
Experimente nosso Quinoa Vegano, feito com feijão-branco, cenoura e milho, temperados com 

ervas finas, azeite extra virgem e azeitonas. Peça agora!
249 280 12 41 X  25,10

VEG Salada de Quinoa
De dar água na boca, nossa Salada de Quinoa é traz todo o sabor de legumes e verduras, 

 sendo a melhor opção para uma refeição completa. Experimente!
212 260 5,5 19 X  34,10

VEG Torta Souflê de Legumes
Nossa Torta Souflê de Legumes é uma omelete recheada com muçarela sem lactose, cenoura, 

 aspargos, tomate, champignon e azeitona picada. Experimente!
313 260 3 15  X 34,50
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COMPLEM.
-Arroz Branco com Alho-
Poró

Aquele arroz branco refogado e soltinho com gostinho de comida de vó, que leva ainda toque 
de alho-poró fresco.

130 100 15 26   6,50

COMPLEM.
-Arroz Integral com 
Cenoura

Arroz integral com cenoura, toque de tempero caseiro especial e muito sabor. 93 100 8,5 18 X  6,50

COMPLEM.
-Batata Rostie de Bacon e 
Cebola

O recheio de bacon e cebola selados na manteiga encontram todo o sabor de batatas suíças 
raladas, criando uma saborosa crosta. De lamber os dedos depois de comer. Ideal para um 

lanche ou para completar uma refeição.
275 90 19 26   11,50

COMPLEM. -Batata Rostie Vegana
Para quem ama comer batata, a nossa batata rostie traz recheio de cogumelo, cebola, cenoura, 

ervilha e milho. Opção vegana e deliciosa. Ideal para um lanche ou para completar uma 
refeição.

210 90 18 25   11,50

COMPLEM. -Brócolis Refogado
Brócolis fresco refogado em azeite com alho e tomilho. Sabor que deixa qualquer combinação 

perfeita.
42 110 0 3,8 X X 7,20

COMPLEM. -Caldinho de Feijão
Delicioso caldo de feijão temperado, peneirado e refogado para dar um toque único à sua 

refeição. Gostinho de comida de mãe.
63 100 1 8,8   6,50

COMPLEM. -Creme de Milho
Seja para acompanhar aquela macarronada, deixar suas panquecas suculentas ou transformar 
o frango desfiado em um saboroso fricassê, nosso delicioso creme de milho com gostinho de 

comida caseira vai bem com tudo!
119 120 4 13   8,40

COMPLEM. -Curry de Legumes
Nosso curry de legumes leva abobrinha, brócolis, repolho e chuchu assados, além de 

cogumelos e proteína de ervilha, temperados com curry, açafrão e gengibre. Ótima refeição 
vegetariana.

96 160 1 11  X 17,10

COMPLEM. -Espaguete ao Alho e Óleo
Tradicional espaguete grano duro ao toque de alho no azeite, para Nonna nenhuma botar 

defeito.
119 110 9 21   7,80

COMPLEM. -Feijão Preto
Delicioso feijão preto cremoso com refogado de temperos e bacon, perfeito para deixar o 

almoço ou jantar deliciosos.
132 100 2,5 19   6,50

COMPLEM. -Jardineira de Legumes
Se é veggie que você quer, saboreie essa combinação de cenoura, abobrinha, brócolis e ervilha 

cozidos, refogados e incrementados com um toque de ervas frescas.
59 110 3 10 X X 7,20

COMPLEM. -Legumes Assados
De dar água na boca, você precisa experimentar a deliciosa combinação de alcachofra, 

abóbora, couve-flor, cebola e tomate cereja assados e regados ao azeite e orégano.
49 110 1 7,2  X 8,70

COMPLEM.
-Molho Gourmet de 
Salmão

Seus preparos ganharão novos patamares com esse delicado molho branco com alho poró 
incrementado com lascas de salmão.

106 100 1,5 5,1   15,30

COMPLEM. -Purê de Batata
Delicado purê caseiro de batatas com manteiga e deliciosos temperos. A gente promete que 

não conta pra sua mãe que esse é o seu purê favorito.
131 120 19 25   7,20

COMPLEM. -Purê de Batata Doce
Batatas-doces cozidas se unem à manteiga para formar um delicado purê, com gostinho de 

comida caseira.
111 120 11 24   7,20

COMPLEM.
-Purê de Couve-Flor e 
Espinafre

A união entre couve-flor e espinafre ganham um sabor único e se transformam em um purê 
delicioso e low carb, que recebem o toque de temperos frescos e queijo provolone.

73 120 0 4,8  X 9,00

PROTEÍNAS -Estrogonofe de Frango
Tradicional receita caseira de estrogonofe com peito de frango, champignon e um toque de 

temperos frescos. Prepare o arroz branco soltinho e se delicie!
99 140 1 5  X 13,50

PROTEÍNAS

-Frango Recheado 
c/Damasco ao Molho de 
Queijo

Um rolê de peito de frango para ninguém botar defeito, recheado com cenoura adocicada e 
damasco, acompanhado de molho de queijos mussarela, provolone e parmesão.

217 170 5 20  X 21,80

PROTEÍNAS -Almôndegas de Frango
Nosso tradicional molho de tomates, cebola e orégano recebe delicosas almôndegas 

preparadas com peito de frango. Saboroso e suculento.
163 160 0,5 8,4  X 14,30

PROTEÍNAS -Bobó de Camarão
Tenros camarões em um cremoso molho à base de couve-flor e leite de coco. Garantia de 

muito sabor na boca e aquele quentinho no coração que só comida boa consegue proporcionar
68 110 0 3,8  X 18,80

PROTEÍNAS
-Carne Assada ao Molho 
Ferrugem

Sabe aquela carne assada com gostinho de almoço de domingo em casa da mãe? Experimente 
nossa saborosa porção de lagarto redondo recheado de linguiça, com molho reduzido e um 

toque de pimentões.
226 150 0 4,5  X 20,90

PROTEÍNAS -Carne Moída
Carne moída preparada com a receita da vovó, incrementada com cubinhos de cenoura e com 

adicional de tempero especial: muito carinho.
138 110 1 4,8  X 17,70

PROTEÍNAS -Filé de Frango Acebolado
Apetitoso filé de peito de frango marinado com ervas aromáticas e lascas de cebola,  para dar 

um toque especial ao seu dia.
95 110 0,5 4,4  X 13,90

PROTEÍNAS -Frango Oriental

Nossa wok quente começa refogando chuchu, cenoura, cebola, brócolis, repolho, pimentões 
vermelho e amarelo, em molho oriental de gengibre e óleo de gergelim ao toque de amendoim. 
Todo o sabor é incorporado ao peito de frango, que fica extremamente saboroso, resultando no 

melhor frango oriental do ocidente.

98 130 1 5,7  X 13,50

PROTEÍNAS -Hamburguer de Carne
Este curinga é sempre uma mão na roda na nossa alimentação. Seja no sanduiche ou no prato, 

com queijo ou sem, é uma delícia!
192 100 0 2,8  X 20,00

PROTEÍNAS
-Iscas de Mignon ao Molho 
de Champignons

Nessa versão diferente do nosso estrogonofe de carne low carb, você tem deliciosas iscas de 
filé mignon com molho à base de cogumelos. É de comer rezando.

140 140 0,5 6,9  X 22,50

PROTEÍNAS -Picadinho de Carne
Deliciosos cubos de carne ao molho enriquecido com tomate, cenoura, chuchu, vagem, cebola 
ao toque de azeitonas e cheiro-verde. Vai bem com aquele arroz soltinho ou um macarrão bem 

refogado.
115 140 1 4,3  X 16,90

PROTEÍNAS -Polpettones de Carne
Feitos com corte nobre de carne bovina, e regadas com suculento molho de tomate caseiro, 

que ganham um toque saboroso de manjericão.
169 160 0 5,3  X 20,40

PROTEÍNAS

Linha Você é o Chef - Porções separadas de proteínas e complementos em sacos com vácuo.
COMPLEMENTOS
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