DELIVERY
CAPIM SANTO

MENU

MENU

das 11h às 15h

das 11h às 15h

MONTE SEU PRATO . 51
1 Proteína
1 Arroz
1 Grão
1 Purê
1 Farofa
1 Acompanhamento

ARROZES
Para nutrir o mundo com pratos
saborosos que aumentam nossa
imunidade e alimentam nossas almas,
o Capim Santo preparou um Menu
Especial de Delivery para levar a nossa
gastronomia para a sua casa da
melhor forma e com o melhor sabor.

PEÇA TAMBÉM NOS APPS

Arroz branco | Arroz integral |
Arroz com brócolis

GRÃOS
Feijão carioca | Feijão preto |
Lentilha com cenoura

PROTEÍNAS *
Escalope de mignon | Picadinho de mignon |
Sobrecoxa grelhada | Salmão grelhado

FAROFAS
Banana | Dendê | Milho

PURÊS
Raízes | Mandioquinha | Banana da terra

ACOMPANHAMENTOS
Salada de banana | Salada caprese |
Ratatouille brasileiro | Espinafre refogado
* No caso de prato vegano, substituir a proteína
animal por mais um acompanhamento

ENTRADAS E PETISCOS . 25

11 98189-0082

Bolinho de aipim
Bolinho de feijoada
Churros de tapioca com vatapá
Cuscuz marroquino com legumes e coalhada
Salada de lentilha com paio e cebola
caramelizada
Salada de grão de bico com bacalhau e
azeitona preta

PRATO PRINCIPAL . 49
Galinhada com quinoa e purê de batata doce
Arroz caldoso de costela
Nhoque de mandioquinha com brie e mel ao
molho de sálvia
Ravióli de tapioca com queijo serra da canastra
e molho de ervas
Nhoque com ragu de costela e espinafre
Moqueca vegana

PRATO PRINCIPAL . 53
Bacalhau em natas com arroz
Frango envolto no crepe de mandioquinha e
arroz com brócolis

PRATO PRINCIPAL . 79
Medalhão de mignon com aligot de tapioca e
cebolas caramelizadas
Robalo com ratatouille e molho de limão
Linguado recheado de palmito pupunha e
purê de banana da terra

SOBREMESAS . 18
Trio de brigadeiros (chocolate, capim santo e
castanha do Pará)
Pudim de doce de leite com fava de aridan
Brownie de chocolate
Queijadinha
Timbale de banana com Nutella
Cuscuz de tapioca com leite de coco e
baba de moça
Cubos de abacaxi com fondue de capim santo

BEBIDAS
Água mineral . 6
Refrigerante lata . 7
Sucos . 10
Abacaxi com capim santo, maracujá,
mel e cúrcuma, melancia com gengibre
Cerveja panc beer capim santo . 15
Cerveja long neck . 12

