
SALADA MÉDIA 
(4 TOPPINGS)

SALADA GRANDE 
(5 TOPPINGS)

ESCOLHA AS BASES
Alface Americana / Alface Crespa / Radicchio / Rúcula

1

ESCOLHA OS TOPPINGS2

3

Abobrinha grelhada
Amendoa torrada

Azeitona preta
Atum ralado

Batata doce
Beringela grelhada
Beterraba
Brócolis
Broto de feijão
Carne desfiada
Cebola caramelizada
Cebola roxa
Cenoura

Cogumelos
Croutons
Cuscuz marroquino
Frango apimentado
Frango em tiras
Guacamole
Grão de bico
Macarrão integral
Manga
Milho
Mix de castanhas
Mix de grãos
Mussarela de búfala

SALADA DA CASA

RISOTTOS DO DIA $ 30
[+ Grelhado $ 40]
- Caprese    - Cogumelos    - Salmão  
* Finalizado sem manteiga

LASANHA VEGGIE $ 26

ESPAGUETE DE ABOBRINHA $ 16

ESPAGUETE DE PUPUNHA  $20

Abobrinha, beringela, massa de lasanha,
queijo com molho de tomate

Molho de tomate fresco

Molho pesto e nozes 

NATUREBAS
Mix de folhas, mix de grãos, abobrinha 
e beringela grelhadas, cenoura, cebola 
roxa, cogumelos com molho de azeite 
e ervas - 440 kcal 

TROPICAIS
Alface, radicchio, rúcula, queijo gorgonzola,
mix de castanhas, manga e tomate cereja 
com molho de vinagrete balsâmico - 540 kcal

CAESAR
Mix de folhas, 2x frango em tiras, 
queijo parmesão, crouton com molho 
caesar - 450 kcal

ITALIANOS
Mix de folhas, macarrão integral, 
tomate cereja, azeitona preta, 
frango em tiras e molho pesto.
650 kcal 

YANKEES
Mix de folhas, brócolis, ovo cozido,
cenoura, presunto de Parma com 
molho ranch light - 420 kcal 

MÉDIA $ 25  | GRANDE $ 28

SAUDÁVEL DO SEU JEITO!

CARNE DESFIADA | $ 15
Com abóbora (240g | 420kcal)

FRANGO | $ 15
Com milho e requeijão (240g | 380kcal)

MIX DE COGUMELOS | $ 15
(220g | 320kcal)

PALMITO | $ 15
Com alho poró (220g | 320kcal)

COMPLEMENTAR?
* ou peça separadamente

QUE TAL

Acreditamos que comer de forma saudável também pode ser gostoso. Buscamos os melhores 
fornecedores e produtos para preparar sua refeição com ingredientes frescos e de excelente qualidade. 

Também pensamos que a vida deve ser mais simples, por isso, não temos garçons. Quando decidir, 
vá direto ao caixa e faça seu pedido. Agradecemos sua escolha por uma vida mais saudável!

GRANDE | $ 29
MÉDIA | $ 26
TOPPING EXTRA | $ 4

PEITO DE FRANGO | $ 10
Marinado (200g | 200kcal)

HAMBURGUER VEGGIE | $ 12
Quinoa e legumes  (180g | 220kcal) 

HAMBURGUER DA CASA | $ 12
(180g | 220kcal) 

BABY BEEF | $ 13
(200g | 240kcal) 

PEIXE | $ 15
Da semana  (180g | 300kcal)

BATATA DOCE COM FRANGO
EM TIRAS $ 20

PENNE DE MILHO AO PESTO $ 24
Penne sem glúten, mussarela de bufala,
tomate cereja, tiras de frango e pesto de
manjericão

HERMANOS
Mix de folhas, guacamole, frango
apimentado, tomate cereja, tortilla com
vinagrete de limão siciliano  - 420 kcal 

ESCANDINAVOS
Alface, radicchio, rúcula, salmão em
lascas, pepino, tomate cereja, crouton
com molho de iogurte e ervas - 480 kcal

SALADA SAZONAL
Uma receita nova por temporada.

Vegetariano Sem Glúten Sem Lactose

Azeite e ervas
Caesar 
Iogurte e ervas

Limão siciliano e mostarda
Mostarda e gengibre
Mostarda e mel

Vinagrete balsâmico
Pesto
Ranch light

SEU MOLHO FAVORITO

Mix de folhas, cenoura, tomate cereja,
pepino e molho mostarda e mel.SALADINHA DA CASA $ 16

GRELHADOS TORTAS INTEGRAIS
Massa à base de aveia e linhaça

Ovo cozido
Palmito
Pepino
Presunto de parma
Queijo gorgonzola
Queijo parmesão
Quinoa
Salmão em lascas
Tomate cereja
Tomate seco
Tortillas

PRATOS SAUDÁVEIS

Vegetariano Sem Glúten Sem Lactose



 

SOBREMESAS

MUFFIN  $ 7
- Banana com castanhas
- Cenoura com chocolate
- Chocolate zero açucar
- Limão 

BROWNIE  $ 9

BROWNIE VEGANO  $ 12

IOGURTE $ 10

IOGURTE ZERO LACTOSE  $ 12

com morango e granola

COOKIE $ 4
aveia e chocolate

SALADA DE FRUTAS $ 10
mix de frutas da estação

360ml $ 16
500ml $ 19
Complementos $ 3
Banana | Granola | Mel | Leite em pó

Água ( com ou sem gás) $ 4,50

Chá Mate da casa com limão  $ 5,50
(com ou sem açúcar)

Natural   /   Limão   /  Hibiscus

Refrigerante $ 6,50

H2O limão e limoneto $ 6,50

Chás Rio $ 6,50

Água de Coco Rio  $ 8

Suco de Uva Integral Rio $ 8

SUCO NATURAL $ 7,50

CAFÉ

Duas opções diferentes ao dia

Café $ 5

Café com leite $ 7

PEITO DE PERU $ 16
Pão de forma integral, peito de
peru , cenou ra ralada e ricota

FRESH FRANGO $ 22
Ciab atta integral , pasta de
frango com ovo e cenoura

CAPRESE $ 24
Ciabatta, tomate seco , mussarela de búfala
fatiada, rúcula e molho de  a zeite e ervas

ROSBIFE DA CASA $ 24
Ciabatta, rosbife, maionese de wasabi,
tomate, queijo parmesão e rúcula

PARMA PREMIUM $ 26
Ciabatta, pasta de tomate da casa,
pesto de azeitonas, presunto de
Parma e queijo parmesão

ATUM LIGHT $16
Pão de forma integral, pasta de atum ralado, 
creme de ricota, tomate e alface americana

MIGNON WRAP $26
Filé mignon em tiras, mix de cogumelos, 
cebola caramelizada, queijo parmesão, 
rúcula e tomate

VEGGIE WRAP $24
Beringela, abobrinha, tomate seco, 
queijo parmesão, mix de folhas e molho pesto 

AÇAÍ PREMIUM 

BEBIDAS

facebook.com/freshcobrinstagram.com/freshcobr

 freshco.com.br

FRESH & CO DELIVERY

delivery@freshco.com.brTEL [11] 2667-3876

 

*Nossos mollhos são produzidos 
   com  Azeite Extra Virgem Gallo


