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BURRATA BOWL  G   
Penne integral, rúcula fatiada, burrata, tomate sweet
confit e lâminas de amêndoas crocantes.   
Molho sugerido: Pesto da casa 

POKE SALAD   i   VG  
Mix de folhas, quinoa, manga, pepino, salmão, palha 
de batata doce, edamame e guacamole.     
Molho sugerido: Oriental com Sriracha

R$ 42,90 R$ 46,90

Coma saudável, coma feliz Coma quente e se aconchegue

FALAFEL      VG   G  
Falafel assado do Chef, mix de folhas, tomate cereja 
sweet, pepino japonês, cebola roxa, pita assado com 
zaatar, queijo de cabra local e um toque de hortelã fresca.   
Molho sugerido: Iogurte com hortelã 

CAPRESE  
Tiras de frango grelhado com páprica, tomate cereja 
sweet, mix de folhas, rúcula fatiada, mussarela de 
búfala, abobrinha italiana assada, tapenade de azeitonas 
pretas e um toque de manjericão fresco.  

Molho sugerido: Balsâmico cremoso 

GUACA GOAT   i  
Mix de folhas, guacamole, edamame, queijo de cabra  
local, pão pita assado com zaatar, tiras de frango  
grelhado com páprica e couve flor assada com páprica.
Molho sugerido: Coentro fusion

BIFUM THAY     

Mix de bifum, cenoura e repolho roxo, mix de folhas, 
edamame, tiras de frango grelhado com páprica e castanha 
de cajú crispy.
Molho sugerido: Oriental com Sriracha

R$ 38,90

R$ 41,90

R$ 41,90

R$ 39,90

R$ 37,90

R$ 41,90

R$ 35,90

FRANGO & PESTO     i   G  
Tiras de frango grelhado com páprica, penne integral, 
tomate cereja sweet, rúcula fatiada, alface americana, 
queijo de cabra local, lâminas de amêndoas crocantes e 
um toque de manjericão fresco. 
Molho sugerido: Pesto da casa  

VEGGIE LOW CARB por Ana Melhado   V  
Tofu orgânico marinado, mix de cogumelos salteados,
arroz de couve flor com cúrcuma, berinjela assada,  
brócolis assado temperado com azeite e alho, abobrinha 
italiana assada e lâminas de amêndoas crocantes.     

Molho sugerido: Pesto da casa

VERANEIO     

Tiras de frango grelhado com páprica, abóbora cabotiá 
assada com ervas finas, quinoa, mix de folhas, berinjela 
assada, abobrinha italiana assada e lâminas de amêndoas 
crocantes.   
Molho sugerido: Tahine

Todas as opções neste cardápio 
podem ser servidas em WRAP.

Os molhos contém alérgenos, como oleogenosas, leite, soja e peixe.
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peça pelo www.comasalu.com.br ou pelo ifood coma.salu



R$  6,90
R$  8,90
R$  9,90
R$  4,50
R$  4,50 
R$  5,50
R$  5,50
R$ 14,90

R$ 12,00
R$ 14,50

Para os que gostam de inovar, personalize o seu bowl com seus ingredientes preferidos

bowl ou wrap R$ 31,90

1. Escolha a Base
(até 3)

Alface americana       
Arroz de couve-flor
  com cúrcuma     
Kale
Penne integral
Mix de bifum,
  repolho e cenoura 
Mix de folhas
Quinoa quente
Rúcula fatiada

2. Selecione 5 complementos 
(ou adicione +1 por R$ 2,90)
Todos nossos vegetais são produzidos localmente

Abóbora cabotiá assada com ervas finas
Abobrinha italiana assada
Batata doce assada com páprica
   e alecrim
Berinjela assada
Beterraba cozida marinada no limão 
Brócolis assado temperado
   com azeite e alho
Castanha de cajú crispy
Cebola caramelizada
Cebola roxa
Cenoura ralada 

Couve-flor assada com páprica
Edamame
Grão-de-bico assado crocante 
   com páprica
Guacamole

Lâminas de amêndoas crocantes  
Lascas de parmesão
Manga palmer
Milho peruano crocante 
Mix de cogumelos salteados
Mix de gergelim 
 

Mix de sementes
Ovo orgânico caipira
Palha de batata doce
Palmito pupunha assado  
   com ervas
Pepino japonês
Pita assado com zaatar
Queijo mussarela de búfala
Tapenade de azeitonas pretas
Tomate cereja sweet
Tomate sweet confit

3. Adicione uma proteína
Nossas proteínas especiais tem um custo extra.
Não oferecemos nada frito.

Atum em conserva (80g)                             

Burrata (100g)       

Falafel assado do Chef (100g)  V       

Tiras de frango grelhado 
   com páprica (Korin) (80g)  

Queijo de cabra local (20g)               

Salmão cru em cubos  (80g)             

Tofu marinado (70g)  V       

4. Coloque um molho e misture tudo
Nós fazemos nossos molhos diariamente e por isso não usamos 
nenhum tipo de conservantes, maioneses e nem glúten. 
É tudo natural e fresco.

Azeite-limão  V
Balsâmico cremoso (base de iogurte)
Cesar light (base de iogurte)  
Iogurte com hortelã
Coentro fusion (base de iogurte)
Oriental com Sriracha  V
Mostarda e mel
Pesto da casa  V
Tahine  V

88

88

Os molhos contém alérgenos, como oleogenosas, leite, soja e peixe.
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peça pelo www.comasalu.com.br ou pelo ifood coma.salu

EXTRA
Porção de dadinho

de tapioca (50g) 
+R$ 3,90

+R$  5,90

+R$ 12,90

+R$  6,90

+R$   6,90

+R$   2,50

+R$ 15,90

+R$   8,90

Coma sem culpaRefresque o seu dia

Pão de mel Healthy Bites
Brownie Healthy Bites

Chá da casa  
Suco do dia  
Água de coco  
Água natural sem gás  
Água natural com gás  
Coca-Cola
Coca Zero  
Kombuchá  


