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Palmito Assado com Flor
Palmito pupunha, azeite de oliva e flor de sal. Acompanha limão
de Sal e Azeite de Oliva

◆◆

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Soja

◆

Lactose

◆◆

Glúten

Palmito Assado com Flor Palmito pupunha, manteiga clarificada e flor de sal. Acompanha limão.
Manteiga: creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio.
de Sal e Manteiga

Peixes

Ingredientes

Ovos

ENTRADAS
Crustáceos

Produto

TABELA DE ALERGÊNICOS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆

◆

Schnitzel

Lombo suíno, água, sal, vinagre, óleo de milho, cebola, alho, pimenta do reino, clara de ovo pasteurizada e farinha panko. Frito em óleo de algodão. Acompanha limão.

◆

◆

◆◆

◆

Mini Pastéis de Carne

Massa de pastel, carne moída, cebola, óleo de milho, alho, cebolinha, salsinha, sal, molho de pimenta e pimenta do reino. Frito em óleo de algodão.
Massa de pastel: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura animal, ovos, sal e glutamato monossódico.

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

Caldo base de frango, farinha de trigo, leite integral, peito de frango, manteiga, farinha de rosca, cream cheese, cebola, polpa de tomate, clara de ovo pasteurizada, óleo
Mini Coxinhas de Frango de milho, sal, cebolinha, temperos. Frita em óleo de algodão.
Caldo de frango: peito de frango, cenoura, sal, tomate, cebola, salsão, limão, pimenta do reino, alho, alecrim, manjerona, pimenta, sálvia, tomilho e cúrcuma.

Cesta de Batatas Fritas

Batata. Frita em óleo de algodão.
Batata: batata, óleo vegetal e estabilizante pirofosfato dissódico (INS 450i).

◆◆

Cesta de Batatas Fritas
com Cheddar e Bacon

Batata. Frita em óleo de algodão. Molho de Cheddar e Bacon.
Batata: batata, óleo vegetal e estabilizante pirofosfato dissódico (INS 450i).
Molho cheddar: Queijo tipo Cheddar (leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e
corante natural de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS 339iii),
reguladores de acidez: acido cítrico (INS330) e acido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum
(INS160b) e páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332)) e leite integral.
Bacon: barriga suína, sal, sal de cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.

◆◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.

TABELA DE ALERGÊNICOS JULHO/2020

TABELA DE ALERGÊNICOS
Glúten

Lactose

Linguiça de pernil suína defumada, farofa Madero, pão crocante, limão e molho chimichurri.
Linguiça defumada: pernil suíno, tripa ovina, toucinho suíno, água, cebola, cebolinha, sal, salsinha, alho, sal de cura, pimenta do reino, molho de pimenta e páprica picante
Linguicinha de Pernil
Farofa Madero: farinha de mandioca, cebola, bacon, óleo de milho e sal.
Defumada e Grelhada na
Pão Crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
Churrasqueira
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Molho chimichurri: azeite de oliva, cebola, salsinha, cebolinha, água, tomilho, alho, pimenta, sal, orégano e vinagre branco.

Amendoim

Peito de frango, água, sal, vinagre, óleo de milho, temperos, clara de ovo pasteurizada e farinha panko. Frito em óleo de algodão. Acompanha maionese Madero.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.

Oleaginosas*

Chicken Fingers
Artesanais Madero

◆◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

Madero's Best Wings ◬

Tulipa de frango, água, vinagre de álcool, óleo de milho, sal, cebola, alho, pimenta do reino, manjerona, tomilho, alecrim e páprica picante. Frita em óleo de algodão.
Acompanha molho maionese light.
Maionese light: óleo de milho, água, gema pasteurizada, cebolinha, mostarda, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.

◆◆

◆

Nachos Calientes

Chilli beans, tortilhas fritas em óleo de algodão, guacamole, sour cream, molho cheddar, pimenta dedo de moça e sal refinado.
Chilli beans: Carne, água, feijão carioca, cebola, tomate, polpa de tomate, pimentão verde, bacon, pimenta dedo de moça, óleo de milho, sal, molho de pimenta, alho,
cebolinha, coentro, pimenta do reino e cominho.
Tortilhas: milho em grão e água.
Guacamole: Avocado, tomate, limão, pimenta dedo de moça, coentro e sal.
Sour cream: cream cheese, nata, limão, sal e molho de pimenta.
Molho cheddar: Queijo tipo Cheddar (leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e
corante natural de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (INS339iii),
reguladores de acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum
(INS160b) e páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332)) e leite integral.

◆◆

◆◆

◆

Leite

Batata. Frita em óleo de algodão. Molho de queijo e Bacon.
Batata: batata, óleo vegetal e estabilizante pirofosfato dissódico (INS 450i).
Molho de queijos e bacon: leite integral, requeijão cremoso, bacon, manteiga com sal, queijo parmesão, alho, sal e pimenta do reino.

Soja

Cesta de Batatas Fritas
com molho de Queijos e
Bacon

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Crustáceos

ENTRADAS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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Peixes

◆

Ovos

Lactose

Burger Madero Bacon
Super

Glúten

Burger Madero Bacon

Hambúrguer bovino, pão crocante, maionese Madero, queijo tipo cheddar, tomate, alface americana, sal e pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer: Carne bovina e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).
Hambúrguer bovino, pão crocante, queijo tipo cheddar, maionese Madero, tomate, alface americana, sal e pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer: Carne bovina e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).
Hambúrguer bovino, pão crocante, bacon, maionese Madero, queijo tipo cheddar, tomate, alface americana, sal e pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer: Carne bovina e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Bacon: barriga suína, sal, salde cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante:
lecitina
soja (INS332).
Hambúrguer
bovino, bacon,
pão de
crocante,
queijo tipo cheddar, maionese Madero, tomate, alface americana, sal e pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer: Carne bovina e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Bacon: barriga suína, sal, salde cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).

Leite

Burger Madero Super

Ingredientes

Soja

Burger Madero

BURGERS
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◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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Glúten
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Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Burger Junior

Hambúrguer bovino, pão crocante, tomate, maionese Madero, queijo tipo cheddar, alface americana, sal e pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer: Carne bovina e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Burger Junior Bacon

Hambúrguer bovino, pão crocante, bacon, tomate, maionese Madero, queijo tipo cheddar, alface americana, sal e pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer: Carne bovina e gordura bovina.
Bacon: barriga suína, sal, salde cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Burger Cordeiro

Hambúrguer de cordeiro, pão crocante, maionese Madero, queijo tipo cheddar, tomate, molho de hortelã, alface americana e sal com pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer de cordeiro: Pernil ovino e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Molho de hortelã: azeite de oliva, hortelã, limão e sal.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Burger Cordeiro Super

Hambúrguer de cordeiro, pão crocante, maionese Madero, queijo tipo cheddar, tomate, molho de hortelã, alface americana e sal com pimenta. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer de cordeiro: Pernil ovino e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Molho de hortelã: azeite de oliva, hortelã, limão e sal.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Burger Cordeiro Bacon

Hambúrguer de cordeiro, pão crocante, bacon, maionese Madero, queijo tipo cheddar, tomate, molho de hortelã, alface americana e sal com pimenta. Acompanha batatas
fritas.
Hambúrguer de cordeiro: Pernil ovino e gordura bovina.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.
Bacon: barriga suína, sal, salde cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.
Molho de hortelã: azeite de oliva, hortelã, limão e sal.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).
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◆

◆
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◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS

◆

◆

Cheese Chicken
Grelhado

Peito de frango temperado, pão crocante, tomate, maionese Madero, queijo tipo cheddar, alface americana e azeite para tempero. Acompanha batatas fritas.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS331iii) e fosfato trissódico, (INS 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.

◆

◆

Lactose

Cheese Chicken Crispy

Chicken Finger, pão crocante, maionese Madero, tomate, queijo tipo cheddar e alface americana. Acompanha batatas fritas.
Chicken Fingers: peito de Frango, água, sal, vinagre, óleo de milho, temperos, clara de ovo pasteurizada e farinha panko.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.

Glúten

◆

Amendoim

◆

Oleaginosas*

Choripán

Linguiça de pernil suíno defumada, pão crocante, molho choripan, maionese Madero, alface americana. Acompanha batatas fritas.
Linguiça defumada: pernil suíno, tripa ovina, toucinho suíno, água, cebola, cebolinha, sal, salsinha, alho, sal de cura, pimenta do reino, molho de pimenta e páprica picante.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Molho choripan: cebola, tomate, vinagrete de vinho branco, sal e louro.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.

Leite

Ingredientes

Soja

Produto

Peixes

Ovos

Crustáceos

SANDWICHES
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS

◆◆

◆◆

◆

Lactose

◆

Glúten

◆

Amendoim

◆

Oleaginosas*

Leite

Hamburger de Cordeiro

Hambúrguer de cordeiro, queijo tipo cheddar, molho de hortelã e sal com pimenta. Acompanha salada de alface americana, tomate, palmito e creme de aceto balsâmico.
Hambúrguer de cordeiro: carne ovina e gordura bovina.
Molho de hortelã: azeite de oliva, hortelã, limão e sal.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).

Soja

Hamburger Bovino

Hambúrguer bovino, queijo tipo cheddar, sal com pimenta do reino. Acompanha salada de alface americana, tomate, palmito e creme de aceto balsâmico.
Hambúrguer: carne bovina e gordura bovina.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS331iii) e fosfato trissódico, (INS339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (INS330) e ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (INS200), corantes naturais: urucum (INS160b) e
páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (INS332).

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Crustáceos

HAMBURGERS NO PRATO
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS

Produto

Ingredientes

Bife de Chorizo ◬

Bife de chorizo, azeite com ervas, sal com pimenta do reino. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate, creme de aceto balsâmico. Acompanha molho
chimichurri e molho maionese para carnes.
Molho chimichurri: azeite de oliva, cebola, salsinha, cebolinha, água, tomilho, alho, pimenta, sal, orégano e vinagre branco.
Maionese para carnes: óleo de milho, gema pasteurizada, cebolinha, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.

◆

◆

Picanha Super Premium
◬

Picanha, azeite com ervas, sal com pimenta do reino. Acompanha salada de alface americana, tomate, palmito, creme de aceto balsâmico. Acompanha molho chimichurri e
molho maionese para carnes.
Molho chimichurri: azeite de oliva, cebola, salsinha, cebolinha, água, tomilho, alho, pimenta, sal, orégano e vinagre branco.
Maionese para carnes: óleo de milho, gema pasteurizada, cebolinha, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.

◆

◆

Filé Argentino ◬

Filé Argentino, azeite com ervas, sal com pimenta do reino. Acompanha salada de alface americana, tomate, palmito, creme de aceto balsâmico, molho chimichurri e molho
maionese para carnes.
Molho chimichurri: azeite de oliva, cebola, salsinha, cebolinha, água, tomilho, alho, pimenta, sal, orégano e vinagre branco.
Maionese para carnes: óleo de milho, gema pasteurizada, cebolinha, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.

◆

◆

Filé Mignon ◬

Filé Mignon, azeite com ervas, sal com pimenta do reino. Acompanha salada de alface americana, tomate, palmito, creme de aceto balsâmico. Acompanha molho
chimichurri e molho maionese para carnes.
Molho chimichurri: azeite de oliva, cebola, salsinha, cebolinha, água, tomilho, alho, pimenta, sal, orégano e vinagre branco.
Maionese para carnes: óleo de milho, gema pasteurizada, cebolinha, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.

◆

◆

Lactose

Glúten

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Soja

Peixes

Ovos

Crustáceos

CARNES
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

Costela suína defumada temperada e molho barbecue.

Baby Back Ribs para 1 ou
Molho barbecue: bacon, osso bovino, ketchup, cebola, cenoura, salsão, carne bovina, mel, mostarda amarela, molho inglês, açúcar mascavo, suco de maracujá, shoyo,
2 pessoas ◬
polpa de tomate, páprica doce, alho, fécula de batata, farinha de trigo, molho de pimenta hemmer, alecrim, tomilho, páprica picante e sal.

◆

◆◆

Filé Mignon Molho
Mostarda ◬

Filé mignon, molho de mostarda dijon, azeite com ervas e sal com pimenta do reino.
Molho de mostarda dijon: mostarda, creme de leite, manteiga, caldo de carne, cebola, mostarda dijon e alho.

◆

Filé Mignon Molho de
Pimentas-Verdes ◬

Filé mignon, molho de pimentas verdes, azeite com ervas e sal com pimenta do reino.
Molho de pimentas verdes: creme de leite, pimenta verde grão, cebola, demi glace (osso bovino, cebola, carne bovina, cenoura, salsão, farinha de trigo, alecrim, tomilho),
vinho do porto, manteiga com sal, alho, sal e pimenta do reino.

◆

◆

◆◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS
Lactose

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

Filé Mignon Molho de
Ervas Finas ◬

Filé mignon, molho de ervas finas, azeite com ervas e sal com pimenta do reino.
Molho de ervas finas: manteiga com sal, caldo de carne (osso bovino, carne bovina, cebola, cenoura, salsão, polpa de tomate, farinha de trigo), salsinha, cebolete, sal,
alecrim, manjerona, pimenta do reino, sálvia e tomilho.

◆

◆◆

Filé Mignon Molho
Barbecue ◬

Filé mignon, molho burbecue, azeite com ervas e sal com pimenta do reino.
Molho barbecue: bacon, osso bovino, ketchup, cebola, cenoura, salsão, carne bovina, mel, mostarda amarela, molho inglês, açúcar mascavo, suco de maracujá, shoyo,
polpa de tomate, páprica doce, alho, fécula de batata, farinha de trigo, molho de pimenta hemmer, alecrim, tomilho, páprica picante e sal.

◆

◆◆

◆

◆

Leite

◆

Ingredientes

Soja

◆

Produto

Peixes

◆

Ovos

Glúten

Amendoim

Oleaginosas*

Crustáceos

CARNES
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

Lombo suíno à milanesa frito em óleo de algodão, queijo muçarela, molho parmegiana e manjericão.

Parmegiana de Lombinho Muçarela: leite pasteurizado semidesnatado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), concentrado protéico de soro de leite, cloreto de cálcio, coagulante e conservador
sorbato de potássio.
◬

◆

Molho parmegiana: polpa de tomate, cebola, alho, azeite de oliva, sal, açúcar, talos de manjericão, orégano e pimenta do reino.

Milanesa de Lombinho ◬ Lombo suíno à milanesa frito em óleo de algodão.

L´entrecôte do Chef
Junior Durski

Filé argentino, molho Entrecôte, azeite com ervas, sal com pimenta do reino e batatas fritas em óleo de algodão.
Molho L’entrecôte: azeite de oliva, caldo de carne (osso bovino, carne bovina, cebola, cenoura, salsão, polpa de tomate, farinha de trigo), mostarda amarela, manjericão,
hortelã, sal, açúcar refinado, alho, óleo de milho e pimenta do reino.

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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Glúten

Lactose

Amendoim

Oleaginosas*

◆

Ingredientes

Leite

◆

Produto

Soja

Peixes

Ovos

Crustáceos

MASSAS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

Penne com Molho do
Chef

Molho do chef, penne, queijo parmesão, azeite de oliva temperado e manjericão. Acompanha queijo parmesão ralado.
Molho do chef: carne bovina, polpa de tomate, tomate, cebola, óleo de milho, alho, cebolinha, salsinha, mostarda, amarela, sal, açúcar, manjericão, orégano, molho de
pimenta hemmer e pimenta do reino.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆

◆◆

◆

Penne à Bolonhesa ◬

Molho bolonhesa, penne e manjericão. Acompanha queijo parmesão ralado.
Molho bolonhesa: carne moída, polpa de tomate, cebola, caldo de carne (osso bovino, carne bovina, cebola, cenoura, salsão, polpa de tomate e farinha de trigo), óleo de
milho, farinha de trigo, alho, sal, molho de pimenta hemmer, pimenta do reino, tomilho e açúcar.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆

◆◆

Penne com Peito de
Frango

Penne, molho de frango e tomate, queijo parmesão, azeite de oliva temperado e manjericão. Acompanha queijo parmesão ralado.
Molho de frango e tomate: frango, polpa de tomate, tomate, cebola, óleo de milho, sal, alho, mostarda amarela, cebolinha, salsinha, açúcar, manjericão, orégano, pimenta
do reino e molho pimenta hemmer.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

Penne, molho de camarão, camarão, queijo parmesão, azeite com ervas, manjericão e sal com pimenta. Acompanha queijo parmesão ralado.
Molho de camarão: polpa de tomate, caldo de camarão (casca de camarão, cenoura, cebola, salsão, funcho, tomate, sal, alho, pimenta do reino, alecrim, tomilho), tomate,
Penne com Camarões ◬ cebola, óleo de milho, sal, alho, cebolinha, coentro, salsinha, açúcar, molho de pimenta hemmer, pimenta do reino.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆◆

◆

◆

◆

Penne, molho primavera, azeite temperado e manjericão. Acompanha queijo parmesão ralado.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Molho primavera: cenoura, cebola, abobrinha, vagem, brócolis, azeite de oliva, tomate cereja, ervilha congelada, sal, alho, óleo de milho, cebolinha, salsinha e pimenta do
reino.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆

◆

Penne à Primavera ◬

◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS
Glúten

Lactose

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Cheeseburger Madero
FIT

Hambúrguer bovino, pão crocante integral, creme de palmito, tomate, queijo tipo cheddar low sódio, alface e sal com pimenta do reino. Acompanha salada: Palmito,
tomate, alface americana e creme de aceto balsâmico.
Hambúrguer: carne bovina e gordura bovina.
Pão crocante integral: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante: polisorbato,
melhoradores de farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Queijo tipo cheddar low sódio: queijo prato [leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, corante natural de urucum, água, manteiga, caseína, amido
modificado, maltodextrina, extrato de levedura, emulsificantes: citrato de potássio (INS332ii), citrato de sódio (INS331iii), reguladores de acidez: ácido cítrico (INS330) e
ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, corantes urucum (INS160b), páprica (INS 160c), conservante: ácido sórbico, (INS200) e antiaglutinante: lecitina de
soja (INS332).
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

Cheeseburger Madero
Menos Sal

Hambúrguer bovino, pão crocante integral, queijo tipo cheddar low sódio, creme de palmito, tomate, alface e sal. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer: carne bovina e gordura bovina.
Pão crocante integral: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante: polisorbato,
melhoradores de farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Queijo tipo cheddar low sódio: queijo prato [leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, corante natural de urucum, água, manteiga, caseína, amido
modificado, maltodextrina, extrato de levedura, emulsificantes: citrato de potássio (INS332ii), citrato de sódio (INS331iii), reguladores de acidez: ácido cítrico (INS330) e
ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, corantes urucum (INS160b), páprica (INS 160c), conservante: ácido sórbico, (INS200) e antiaglutinante: lecitina de
soja (INS332).
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

Cheese Chicken FIT

Peito de frango temperado, pão crocante integral, creme de palmito, queijo tipo cheddar low sódio, tomate, alface, azeite com ervas. Acompanha salada: Alface americana,
palmito, tomate e creme de aceto balsâmico.
Pão crocante integral: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante: polisorbato,
melhoradores de farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Queijo tipo cheddar low sódio: queijo prato [leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, corante natural de urucum, água, manteiga, caseína, amido
modificado, maltodextrina, extrato de levedura, emulsificantes: citrato de potássio (INS332ii), citrato de sódio (INS331iii), reguladores de acidez: ácido cítrico (INS330) e
ácido láctico (INS270), aroma natural de queijo cheddar, corantes urucum (INS160b), páprica (INS 160c), conservante: ácido sórbico, (INS200) e antiaglutinante: lecitina de
soja (INS332).
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Soja

Crustáceos

LINHA FIT - SANDWICHES FIT
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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Lactose

Amendoim

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Leite

◆

Soja

◆

Peixes

Glúten

Alface americana, tomate, ovo, molho caesar, queijo parmesão, panzanella.
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal, pimenta do reino, alho
Caesar Salad de Entrada e molho de pimenta hemmer.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.
Filé mignon, azeite com ervas e sal com pimenta do reino. Salada Caesar: Alface americana, ovo, tomate, molho Caesar, queijo parmesão e panzanella.
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal, pimenta do reino, alho
Caesar Salad - Mignon
e molho de pimenta hemmer.
Grelhado
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.
Frango caesar temperado e azeite para tempero. Salada Caesar: Alface americana, ovo, tomate, molho Caesar, queijo parmesão e panzanella.
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal, pimenta do reino, alho
Caesar Salad - Peito de e molho de pimenta hemmer.
Frango Grelhado
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.

Ovos

Ingredientes

Oleaginosas*

LINHA FIT - SALADAS
Crustáceos

Produto

TABELA DE ALERGÊNICOS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

Caesar Salad - Camarões

Camarão, azeite de oliva temperado e sal com pimenta. Salada Caesar: Alface americana, ovo, tomate, molho Caesar, queijo parmesão e panzanella.
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal, pimenta do reino, alho
e molho de pimenta hemmer.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.

◆

Caesar Salad - Hamburger

Hambúrguer Bovino e sal com pimenta. Salada Caesar: Alface americana, ovo, tomate, molho Caesar, queijo parmesão e panzanella.
Hambúrguer: carne bovina e gordura bovina.
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal, pimenta do reino, alho
e molho de pimenta hemmer.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.

◆

◆

◆

Salada Madero Fit

Peito de frango temperado e azeite para tempero. Salada: alface americana, creme de palmito com quinoa, tomate, queijo parmesão e amêndoas laminadas.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆◆

◆

◆

Salada do Chef

Alface americana, tomate, molho italiano do chef, bacon frito e queijo parmesão.
Molho italiano do chef: gema pasteurizada, vinagre, mostarda, óleo de milho, limão, cebola, sal e pimenta do reino.
Bacon: barriga suína, sal, salde cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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◆◆

Filé de Tilápia com Molho Filé de tilápia, azeite com ervas, molho de tomate e camarão. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate e creme de aceto balsâmico.
de Tomates e Camarões Molho de tomate: extrato de tomate, cebola, gordura animal, alho e sal.
◬

◆◆

Peito de frango temperado, molho de ervas finas, azeite com ervas. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate e creme de aceto balsâmico.
Peito de Frango com
Molho de ervas finas: manteiga com sal, caldo de carne (osso bovino, carne bovina, cebola, cenoura, salsão, polpa de tomate, farinha de trigo), salsinha, cebolete, sal,
Molho de Ervas Finas ◬
alecrim, manjerona, pimenta do reino, sálvia e tomilho.

◆◆

◆◆

Peito de Frango com
Molho Mostarda ◬

Peito de frango temperado, molho de mostarda dijon, azeite com ervas. Acompanha salada de alface americana, tomate, palmito e creme de aceto balsâmico.
Molho de mostarda: mostarda, creme de leite, manteiga, caldo de carne, cebola, mostarda dijon e alho.

◆

Lactose

Amendoim

◆◆

◆

◆◆

◆

◆◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

Glúten

◆

Leite

◆◆

Soja

Peixes

Filé de Tilápia com um fio
Filé de tilápia, azeite com ervas e alcaparras. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate e creme de aceto balsâmico.
de Azeite de Oliva e
Alcaparras ◬

Ovos

Ingredientes

Oleaginosas*

LINHA FIT - PRATOS
Crustáceos

Produto

TABELA DE ALERGÊNICOS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS

Caldo de legumes, farinha de trigo, palmito drenado, farinha de rosca, tomate, óleo de milho, cebola, azeite de oliva, azeitona verde, sal, cebolinha, salsinha, ovo vegetal,
Mini Coxinhas de Palmito alho, molho de pimenta hemmer e pimenta do reino.
Caldo de legumes: cebola, cenoura, salsão, funcho, tomate, alho poro, sal, cebolinha, salsinha, alho, tomilho, louro, pimenta do reino.

◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

Nachos Calientes
Vegetarianos

Chillibeans vegano, tortilhas, guacamole, sour cream, molho cheddar e pimenta dedo de moça.
Molho chilli beans vegano: caldo de legumes (cebola, cenoura, salsão, funcho, tomate, alho poro, sal, cebolinha, salsinha, alho, tomilho, louro, pimenta do reino), tomate,
cebola, polpa de tomate, pimentão verde, feijão carioca, pimentão amarelo, grão de bico, azeite de oliva, óleo de milho, óleo de milho, sal, cebolinha, salsinha, pimenta
dedo de moca, coentro, molho de pimenta hemmer, alho, páprica defumada, cominho.
Tortilhas: milho em grão e água.
Guacamole: avocado, tomate, limão, pimenta dedo de moça, coentro e sal.
Sour cream: cream cheese, nata, limão, sal e molho de pimenta.
Molho cheddar: Queijo tipo Cheddar (leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e
corante natural de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii),
reguladores de acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum
(ins160 b) e páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (ins332)) e leite integral.

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆

◆

Nachos Calientes
Veganos

Chillibeans vegano, tortilhas, guacamole e pimenta dedo de moça.
Molho chilli beans vegano: caldo de legumes (cebola, cenoura, salsão, funcho, tomate, alho poro, sal, cebolinha, salsinha, alho, tomilho, louro, pimenta do reino), tomate,
cebola, polpa de tomate, pimentão verde, feijão carioca, pimentão amarelo, grão de bico, azeite de oliva, óleo de milho, óleo de milho, sal, cebolinha, salsinha, pimenta
dedo de moca, coentro, molho de pimenta hemmer, alho, páprica defumada, cominho.
Tortilhas: milho em grão e água.
Guacamole: avocado, tomate, limão, pimenta dedo de moça, coentro e sal.

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆

Moqueca Vegana

Palmito em conserva, abóbora cabotiá, leite de coco, cebola, cenoura, tomate, água, pimentão amarelo, pimentão verde, polpa de tomate, azeite de oliva, sal, pimenta
dedo de moça, coentro, cebolinha, salsinha, alho, açúcar, azeite de dendê e pimenta do reino.

◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆

◆◆

◆

Penne à Primavera

Penne, molho primavera, azeite temperado e manjericão. Acompanha queijo parmesão ralado.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Molho primavera: cenoura, cebola, abobrinha, vagem, brócolis, azeite de oliva, tomate cereja, ervilha congelada, sal, alho, óleo de milho, cebolinha, salsinha e pimenta do
reino.

◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆

◆

◆

Lactose

Glúten

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Massa pastel vegana, palmito, tomate, cebola, água, óleo de milho, farinha de trigo, azeitonas verdes, alho, salsinha, cebolinha, sal, molho de pimenta, pimenta do reino
moída e óleo de algodão.
Massa de pastel vegana: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glutamato monossódico, sal, gordura de palma, cachaça e água.

Soja

Mini Pastéis de Palmito

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Crustáceos

LINHA VEGETARIANO E VEGANO - ENTRADAS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS

Salada Madero Veggie

Alface americana, grão de bico com azeitona, tomate, queijo parmesão, creme de balsâmico e amêndoas laminadas.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆◆

◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Amendoim

Lactose

Hambúrguer falafel. Salada Caesar: alface americana, tomate, creme de palmito e panzanella.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.

◆◆

Glúten

Caesar Salads - Falafel
Burger Vegano

◆

Oleaginosas*

Caesar Salads - Falafel
Burger Vegetariano

◆

Leite

Caesar Salads - Madero
Burger Vegano

Hambúrguer vegano, tomate seco e molho de pimentas verdes vegano. Salada Caesar: alface americana, tomate, creme de palmito e panzanella.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos e CMC.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.
Hambúrguer falafel e queijo cheddar low sódio. Salada Caesar: alface americana, ovo, tomate, molho Caesar, queijo parmesão e panzanella.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Queijo tipo cheddar low sódio: queijo prato [leite pasteurizado, sal, choreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, corante natural de urucum, água, manteiga, caseína, amido
modificado, maltodextrina, extrado de levedura, emulsificantes: citrato de potássio(INS 332ii), (INS 331iii), reguladores de acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico
(ins270), aroma natural de queijo cheddar, corantes urucum (ins160 b), páprica (INS 160c), conservante: ácido sórbico, (ins200) e antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal, pimenta do reino, alho
e molho de pimenta hemmer.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.

◆

Soja

Caesar Salads - Madero
Burger Vegetariano

Hambúrguer vegano, tomate seco, molho de pimentas verdes vegano e queijo cheddar low sódio. Salada Caesar: alface americana, ovo, tomate, molho Caesar, queijo
parmesão e panzanella.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos, CMC), molho de pimentas verdes vegano (Leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto,
azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.
Queijo tipo cheddar low sódio: queijo prato [leite pasteurizado, sal, choreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, corante natural de urucum, água, manteiga, caseína, amido
modificado, maltodextrina, extrado de levedura, emulsificantes: citrato de potássio(INS 332ii), (INS 331iii), reguladores de acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico
(ins270), aroma natural de queijo cheddar, corantes urucum (ins160 b), páprica (INS 160c), conservante: ácido sórbico, (ins200) e antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal, pimenta do reino, alho
e molho de pimenta hemmer.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Crustáceos

LINHA VEGETARIANO E VEGANO - SALADAS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS
Glúten

Lactose

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Burger Madero
Vegetariano

Hambúrguer vegano, pão crocante, tomate seco, molho de pimentas verdes, maionese Madero, queijo tipo cheddar, alface americana. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos e CMC.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

Burger Madero Vegano

Hambúrguer vegano, pão crocante, tomate seco, molho de pimentas verdes, creme de palmito, alface americana. Acompanha batatas fritas.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos e CMC.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.

◆

◆◆

◆

◆◆

◆

Falafel Vegetariano

Hambúrguer falafel, pão crocante, maionese Madero, queijo tipo cheddar, tomate e alface americana. Acompanha batatas fritas.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).

◆

◆

◆

◆

Falafel Vegano

Hambúrguer falafel, pão crocante, creme de palmito, tomate e alface americana. Acompanha batatas fritas.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.

◆

◆◆

◆◆

◆

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Soja

Crustáceos

LINHA VEGETARIANO E VEGANO - BURGERS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS
Amendoim

Oleaginosas*

Lactose

Falafel Vegano FIT

Hambúrguer falafel, pão crocante integral, creme de palmito, tomate e alface americana. Acompanha salada: Palmito, tomate, alface americana e creme de aceto
balsâmico.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Pão crocante integral: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante: polisorbato,
melhoradores de farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.

Glúten

Falafel Vegetariano FIT

Leite

Burger Madero Vegano
FIT

Hambúrguer vegano, pão crocante integral, creme de palmito, molho de pimentas verdes, tomate seco e alface americana. Acompanha salada: Palmito, tomate, alface
americana e creme de aceto balsâmico.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos e CMC.
Pão crocante integral: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante: polisorbato,
melhoradores de farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.
Hambúrguer falafel, pão crocante integral, creme de palmito, queijo tipo cheddar low sódio, tomate e alface americana. Acompanha salada: Palmito, tomate, alface
americana e creme de aceto balsâmico.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Pão crocante integral: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante: polisorbato,
melhoradores de farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Queijo cheddar low sódio: queijo prato [leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, corante natural de urucum, água, manteiga, caseína, amido
modificado, maltodextrina, extrato de levedura, emulsificantes: citrato de potássio(INS 332ii), (INS 331iii), reguladores de acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico
(ins270), aroma natural de queijo cheddar, corantes urucum (ins160 b), páprica (INS 160c), conservante: ácido sórbico, (ins200) e antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.

Soja

Burger Madero
Vegetariano FIT

Hambúrguer vegano, pão crocante integral, creme de palmito, queijo tipo cheddar low sódio, molho de pimentas verdes, tomate seco e alface americana. Acompanha
salada: Palmito, tomate, alface americana e creme de aceto balsâmico.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos e CMC.
Pão crocante integral: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, farinha de trigo integral, açúcar, fermento biológico, sal, estabilizante: polisorbato,
melhoradores de farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Queijo cheddar low sódio: queijo prato [leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo, corante natural de urucum, água, manteiga, caseína, amido
modificado, maltodextrina, extrato de levedura, emulsificantes: citrato de potássio(INS 332ii), (INS 331iii), reguladores de acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico
(ins270), aroma natural de queijo cheddar, corantes urucum (ins160 b), páprica (INS 160c), conservante: ácido sórbico, (ins200) e antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Crustáceos

LINHA VEGETARIANO E VEGANO - BURGERS - FIT
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS

◆

◆◆

Madero Vegano

Hambúrguer vegano, molho de pimentas verdes vegano e tomate seco. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate e creme de aceto balsâmico.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos e CMC.
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.

◆

◆◆

Falafel Vegetariano

Hambúrguer falafel e queijo tipo cheddar. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate e creme de aceto balsâmico e creme de palmito.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.

◆◆

◆◆

Falafel Vegano

Hambúrguer falafel. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate e creme de aceto balsâmico e creme de palmito.
Falafel burger vegano: grão de bico, cebola, gergelim, sal, hortelã, alho, salsinha, molho de pimenta hemmer, páprica, coentro, pimenta do reino e cominho.
Creme de palmito: palmito, cebola, azeite de oliva, limão, alho, sal e pimenta do reino.

◆◆

◆◆

◆

◆

Lactose

Madero Vegetariano

Hambúrguer vegano, molho de pimentas verdes vegano, queijo tipo cheddar e tomate seco. Acompanha salada de alface americana, palmito, tomate e creme de aceto
balsâmico.
Hambúrguer vegano: cogumelo Paris, feijão rosinha, cebola, grão de bico, arroz integral, farinha de rosca, aveia, óleo de milho, proteína de ervilha, beterraba, molho
shoyu, azeite de oliva, mostarda, sal, temperos e CMC.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).
Molho de pimentas verdes vegano: leite de arroz, pimentas verdes grãos, cebola, caldo de legumes, vinho tinto, azeite de oliva, alho, farinha de trigo e sal.

Glúten

◆

Amendoim

◆

Oleaginosas*

Sandwich de Queijo
Coalho

Queijo coalho, pão crocante, tomate seco, maionese Madero, alface americana, azeite temperado e orégano. Acompanha batatas fritas.
Queijo coalho: leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio (sal), estabilizante: cloreto de cálcio INS 509, coalho ou coagulante.
Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de farinha: ácido ascórbico e
azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.
Maionese Madero: óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, sal, vinagre de vinho branco, limão, cebola e pimenta do reino.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆

Leite

Ingredientes

Soja

Produto

Peixes

Ovos

Crustáceos

LINHA VEGETARIANO E VEGANO - BURGERS NO PRATO
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS
Glúten

Lactose

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Mini Cheeseburger Kids
◬

Hamburger bovino, queijo tipo cheddar e sal com pimenta.
Hambúrguer: carne bovina e gordura bovina.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).

◆

◆

◆

◆

◆

Mini Cheesebacon Kids
◬

Hamburger bovino, bacon, queijo tipo cheddar e sal com pimenta.
Hambúrguer: carne bovina e gordura bovina.
Bacon: barriga suína, sal, salde cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.
Queijo tipo cheddar: leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coalho e corante natural
de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de
acidez: ácido cítrico (ins330) e ácido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica,
antiaglutinante: lecitina de soja (ins332).

◆

◆

◆

◆

◆

Peito de Frango Kids
Grelhado

Peito de frango, azeite para tempero e sal.

◆◆

◆◆

Filé de Tilápia Kids
Grelhado

Filé de tilápia, azeite de oliva temperado e sal.

◆◆

◆◆

Penne Kids com Molho
do chef

Penne tradicional, Molho do chef (com mignon), queijo parmesão, azeite de oliva temperado e manjericão.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Molho do chef: carne bovina, polpa de tomate, tomate, cebola, óleo de milho, alho, cebolinha, salsinha, mostarda, amarela, sal, açúcar, manjericão, orégano, molho de
pimenta hemmer e pimenta do reino.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆◆

◆◆

Penne Kids à Bolonhesa

Penne tradicional, molho bolonhesa e manjericão. Acompanha queijo parmesão ralado.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Molho bolonhesa: carne moída, polpa de tomate, cebola, caldo de carne (osso bovino, carne bovina, cebola, cenoura, salsão, polpa de tomate e farinha de trigo), óleo de
milho, farinha de trigo, alho, sal, molho de pimenta hemmer, pimenta do reino, tomilho e açúcar.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e lisozima.

◆

◆◆

◆◆

Penne Kids com Molho
Branco

Penne tradicional, molho branco e manjericão. Acompanha queijo parmesão ralado.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Molho branco: leite integral, nata, manteiga sem sal, farinha de trigo, cebola, sal, pimenta do reino, noz moscada e louro.

◆

◆◆

◆◆

Peixes

Ingredientes

Ovos

Produto

Soja

Crustáceos

KIDS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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Produto

Ingredientes

Arroz branco

Arroz Prato Fino e tempero para arroz.

◆◆

◆◆

◆◆

◆

Farofa Madero

Farinha de mandioca, óleo de milho, cebola, bacon e sal.

◆◆

◆◆

◆◆

◆

Cesta de pães

Pão crocante: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico, estabilizante: polisorbato, melhoradores de
farinha: ácido ascórbico e azodicarbonamida e enzimas hemicelulase (xilanase), lipases, glucoseoxidase e amilase.

Penne na Manteiga

Caesar salad
acompanhamento

Penne tradicional, manteiga clarificada e queijo parmesão.
Penne: sêmola de trigo durum, farelo de trigo e monocloridrato de L-Lisina.
Manteiga: creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e
lisozima.
Alface americana, ovo cozido, tomate, molho caesar, queijo parmesão e panzanellas.
Molho caesar: óleo de milho, iogurte desnatado, azeite de oliva, mostarda amarela, gema pasteurizada, cebola, vinagre de vinho branco, limão, sal,
pimenta do reino, alho e molho de pimenta hemmer.
Queijo parmesão: leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e conservadores sorbato de potássio e
lisozima.
Panzanella: pão integral (mistura de pão francês integral 30% menos sal, água, fermento biológico e óleo de milho), alho, azeite de oliva e sal.

◆

◆◆

◆◆

Lactose

Glúten

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Soja

Peixes

Ovos

Crustáceos

ACOMPANHAMENTOS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆

◆◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Legumes* na Manteiga

Cenoura, ervilha, batata doce, palmito em conserva e manteiga.
* Legumes podem sofrer variação de acordo com a sazonalidade.

◆◆

◆◆

◆

◆

Maionese

Óleo de milho, gema pasteurizada, mostarda amarela, vinagre de vinho branco, sal, limão, cebola e pimenta do reino.

◆◆

◆

◆◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS
Lactose

Glúten

Amendoim

Oleaginosas*

Leite

Soja

Peixes

Ovos

Crustáceos

PRODUTOS EXTRAS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

Produto

Ingredientes

Guacamole

Avocado, tomate, limão, pimenta dedo de moça, coentro e sal.

◆◆

◆◆

◆◆

◆

Molho cheddar

Queijo tipo Cheddar (leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo, cloreto de cálcio,
coalho e corante natural de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de sódio, (INS 331iii) e
fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de acidez: acido cítrico (ins330) e acido láctico (ins270), aroma natural de queijo cheddar, conservante:
ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (ins332)) e leite integral.

◆◆

◆◆

◆

◆

◆

Sour cream

Cream cheese, nata, limão, sal e molho de pimenta.

◆◆

◆

◆

◆

Tortilhas

Milho em grão e água.

Cheddar e bacon

Molho cheddar: Queijo tipo Cheddar (leite em pó reidratado, gordura vegetal, caseína, queijos (leite integral pasteurizado, sal, fermento lácteo,
cloreto de cálcio, coalho e corante natural de urucum), queijo processado, amido modificado, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes: citrato de
sódio, (INS 331iii) e fosfato tris sódico, (ins 339iii), reguladores de acidez: acido cítrico (ins330) e acido láctico (ins270), aroma natural de queijo
cheddar, conservante: ácido sórbico, (ins200), corantes naturais: urucum (ins160 b) e páprica, antiaglutinante: lecitina de soja (ins332)) e leite
integral.
Bacon: barriga suína, sal, salde cura, alho, molho de pimenta, pimenta do reino e açúcar.

◆◆

◆◆

◆

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.

TABELA DE ALERGÊNICOS JULHO/2020

TABELA DE ALERGÊNICOS
Glúten

Lactose
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆

◆

◆◆

◆

◆

Ingredientes

Soja

Leite

Petit Gâteau de Doce de
Leite

Petit gâteau, sorvete de vanilla, calda de frutas vermelhas, biscoito maria e hortelã.
Petit gâteau: doce de leite, ovo pasteurizado, manteiga sem sal, farinha de trigo, açúcar refinado, margarina sem sal e gema pasteurizada.
Sorvete de vanilla: leite integral, açúcar, DPO (emulsificante, aromatizante, estabilizante), creme de leite (nata), baunilha, corante amarelo gema em gel.
Calda de frutas vermelhas: framboesa, morango, mirtilo, açúcar e rum.
Biscoito maria: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, soro de leite em pó, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônio, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sódio.

◆

◆

◆

◆

Brownie de chocolate, sorvete de vanilla, calda de chocolate, amêndoas lâminadas, biscoito maria e cereja em calda.
Brownie: chocolate meio amargo, ovos pasteurizados, açúcar, manteiga sem sal, farinha de trigo, fermento, óleo de milho e essência de baunilha.
Brownie de Chocolate
Calda de chocolate: creme de leite, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, leite integral e licor amarula.
com Sorvete Artesanal de
Sorvete de vanilla: leite integral, açúcar, DPO (emulsificante, aromatizante, estabilizante), creme de leite (nata), baunilha, corante amarelo gema em gel.
Vanilla e Calda de
Biscoito maria: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, soro de leite em pó, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e
Chocolate
bicarbonato de amônio, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja e melhorador de farinha metabissulfito de sódio.
Cereja em calda: Cereja, água, açúcar, ácido cítrico (acidulante), sorbato de potássio (conservante), vermelho 40 (corante) e aroma artificial de cereja (aromatizante).

◆

◆

◆

◆

Leite condensado, creme de leite e achocolatado em pó.

◆◆

◆◆

◆◆

Doce de leite, creme de leite, clara pasteurizada, gelatina incolor sem sabor, leite integral e amido de milho.

◆◆

Sorvete de Vanilla com
Calda de Chocolate
Sorvete de Vanilla com
Calda de Frutas
Vermelhas
Sorvete de Vanilla com
Banana em Calda
Sorvete de Framboesa
com Calda de Frutas
Vermelhas

Banana Split na Taça

Sorvete de Vanilla, Calda de chocolate e amêndoas laminadas.
Sorvete de vanilla: leite integral, açúcar, DPO (emulsificante, aromatizante, estabilizante), creme de leite (nata), baunilha e corante amarelo gema em gel.
Calda de chocolate: creme de leite, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, leite integral e licor amarula.
Sorvete de Vanilla e Calda de frutas vermelhas.
Sorvete de vanilla: leite integral, açúcar, DPO (emulsificante, aromatizante, estabilizante), creme de leite (nata), baunilha e corante amarelo gema em gel.
Calda de frutas vermelhas diet : framboesa, morango, mirtilo, adoçante stevia e bacardi.
Sorvete de Vanilla e banana em calda.
Sorvete de vanilla: leite integral, açúcar, DPO (emulsificante, aromatizante, estabilizante), creme de leite (nata), baunilha e corante amarelo gema em gel.
Banana em calda: banana, açúcar cristal, limão e canela.
Sorvete de Framboesa e calda de frutas vermelhas diet.
Sorvete de framboesa: framboesa, frutta neutro senza peccato (estabilizante), água e emulsificante.
Calda de frutas vermelhas diet: framboesa, morango, mirtilo, açúcar e rum.
Sorvete de Vanilla, banana em calda, calda de chocolate, tubetes, chantilly e cereja em calda.
Sorvete de vanilla: leite integral, açúcar, DPO (emulsificante, aromatizante, estabilizante), creme de leite (nata), baunilha, corante amarelo gema em gel.
Banana em calda: banana, açúcar cristal, limão e canela.
Calda de chocolate: creme de leite, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, leite integral e licor amarula.
Chantilly: creme de leite, água, cloreto de cálcio, estabilizantes celulose microcristalina e carboximetilcelulose sódica, polioxietileno (20) monooleato de sorbitana e citrato
de sódio, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lectina de soja e regulador de acidez fosfato dissódico.
Tubetes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, gordura vegetal, ovo integral desidratado, sal, emulsificante lecitina de soja,
aroma idêntico ao natural de baunilha, corante caramelo IV.
Cereja em calda: Cereja, água, açúcar, ácido cítrico (acidulante), sorbato de potássio (conservante), vermelho 40 (corante) e aroma artificial de cereja (aromatizante).

Amendoim

◆

Peixes

◆

Ovos

◆

Produto

Brigadeiro de Colher
Mini Mousse de Doce de
Leite

Oleaginosas*

Crustáceos

SOBREMESAS
Trigo, centeio,
cevada e aveia

Chef Junior Durski

◆

◆

◆

◆

◆ - CONTÉM
◆◆ - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
◬ - Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido.
* - Oleaginosas: sementes comestíveis como: amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.
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TABELA DE ALERGÊNICOS

OBSERVAÇÕES

► “Traços

de” indicam que apesar daquele produto não ter o alergênico como ingrediente do preparo, ele pode ter sido plantado, manuseado, estocado ou produzido em
ambiente que também passou aquele alergênico.
► Todos os produtos com a inscrição "Contém Glúten", mas na lista de ingredientes não consta algo que possa ter glúten contém risco da presença de traços de trigo e glúten em
seus produtos naturalmente sem glúten.
► Apesar de alguns alimentos apresentarem "traços de leite", não significa que o produto apresente lactose nos níveis acima dos estabelecidos em legislação (a partir de
100mg/100g de produto).
►Esta tabela foi elaborada com base nas informações fornecidas por fornecedores cadastrados. Nosso objetivo é manter sempre estas informações atualizadas, porém é possível
que alterações ou substituições de ingredientes possam ocorrer antes da divulgação desta tabela.
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