
Chester glaceado com melaço de cana e 
suco de laranja com farofa Verdelima............
Ave inteira assada de 3 a 3,5kg. Serve 8 a 12 pessoas.
Filé de salmão ao molho gorgonzola..............
Filé de salmão ao molho de laranja................
Filé de pescada branca com vinagrete de 
pimentões.....................................................
Filé de pescada branca com alho-poró, 
maracujá e pimenta de cheiro........................
Filé de pescada amarela ao molho de shitake  
leite de coco e açafrão..................................
Bobó de camarão com ingredientes frescos 
e naturais......................................................
Camarão acocado..........................................
Premiado em concurso nacional. Camarões frescos 
empanados no coco com purê de abóbora assada
Proteína de soja ao pesto...............................
Sucesso Verdelima! Pesto de manjericão fresco com 
castanha de caju e azeite extra-virgem
Proteína de soja ao yakisoba..........................
Hidratada ao shoyu, refogada no óleo de gergelim, com 
cebola, cenoura, vagem, brócolis, couve-�or e acelga
Shitake e shimeji ao creme de inhame..........
Cogumelos frescos refogados com creme vegano à 
base de inhame

Prato Principal
Couve-�or gratinada ao molho bechamel 
caseiro e parmesão......................................
Lasanha de brócolis com ricota...................
Massa integral com molho bechamel, brócolis fresco e 
ricota cremosa
Lasanha de alho-poró..................................
Massa integral com molho bechamel, alho-poró e 
ricota, gratinada com que�o
Quiche de que�o com cenoura e 
manjericão...................................................
Massa integral com manteiga, ingredientes frescos
Quiche de brócolis com ricota......................
Massa integral com manteiga, ingredientes frescos
Quiche de que�o com cebola
caramelizada...............................................
Massa integral com manteiga, ingredientes frescos
Escondidinho de lentilha e ervilha................
Com purê de batata no açafrão, cenoura e alho-poró

Lasanhas & Assados

Encomendas

Vegano Vegetariano

Bolinhas de salmão empanadas na farinha 
panko crocante............................................
15 unidades. Total: 900g. Ao forno. Acompanha 
maionese de abacate
Bolinhas de atum empanadas na farinha 
panko crocante............................................
15 unidades. Total: 900g. Ao forno. Acompanha molho 
agridoce oriental
Mini cubos de macaxeira com 
castanha......................................................
15 unidades. Ao forno. Crocantes por fora e cremosos 
por dentro
Falafel de grão de bico assado.....................
15 unidades. Total: 900g. Acompanha chutney de 
manga
Tomate cereja con�tado no azeite de oliva e 
ervas frescas...............................................
1kg. Com torradas integrais de pão de fermentação 
natural
Caponata de berinjela..................................
1kg. Com torradas integrais de pão de fermentação 
natural

Entradas

Valor por quilo Média de 2kg. Servem de 8 a 16 pessoas

Verdelima Restaurante
Rua Joaquim Nabuco, 1283, Aldeota

Whatsapp para encomendas: (85) 99161-0920
Siga-nos no instagram:@verdelimarestaurante

Ofereça pratos do Verdelima em seu evento! 
Fomos eleitos, em 2019, o melhor 

restaurante a quilo do Brasil no concurso 
“O Quilo é Nosso”. Realize o seu evento com 
a certeza de estar oferecendo uma comida 

natural, saudável e preparada com 
ingredientes de altíssima qualidade. Além 

do cuidado, atenção e técnica de uma 
equipe de profissionais da gastronomia! 
Temos opções vegeterianas e veganas!



Torta de chocolate com café........................
10 fatias. Acompanha geleia de morango caseira e 
castanha caramelizada 
Cheesecake de cacau com caramelo 
salgado........................................................
Serve até 16 fatias. Ingredientes naturais, farinha 
integral e manteiga de verdade
Cheesecake de morango com limão 
siciliano.......................................................
Serve até 16 fatias. Ingredientes naturais, farinha 
integral e manteiga de verdade
Cheesecake de banana com ganache de 
chocolate.....................................................
Serve até 16 fatias. Ingredientes naturais, farinha 
integral e manteiga de verdade
Torta de banana em camadas......................
Serve até 16 fatias. Ingredientes naturais, farinha 
integral e manteiga de verdade
Torta prestígio.............................................
Serve até 16 fatias. Molhadinha e um sucesso! 
Torta de cacau.............................................
Serve até 16 fatias. Para os amantes de cacau
Torta de maçã..............................................
Serve até 16 fatias. Cobertura de maçã caramelizada
Mu�ns integrais de cacau com chocolate...
12 unidades. Cheios de sabor e equilibrados
Mu�ns integrais de banana com chocolate
12 unidades. Vão bem naturais ou aquecidos

Sobremesas

Encomendas

Farofa Verdelima............................................
Arroz branco..................................................
Arroz branco com castanhas.........................
Arroz branco com lentilha e cebola................
Arroz cateto integral......................................
Arroz integral com lentilha e cebola...............
Arroz integral cateto com castanhas.............
Paella integral................................................
Arroz integral cateto, cebola, pimentões, brócolis, 
couve-�or, vagem, castanha, shitake, azeite e açafrão
Batatas rústicas ao forno com páprica..........
Salada de batata............................................
Batata, cenoura, vagem, ervilha, ervas frescas e 
maionese de castanha

Acompanhamentos
Servem 6 a 8 pessoas (1kg)

Salada de frango..........................................
Mix de folhas orgânicas com frango, milho, cenoura, 
cubos de ricota. Molho de iogurte com raspas de limão
Salada caprese..........................................
Alface americana, tomate cereja, ricota, parmesão, 
manjericão fresco, croutons de pão integral. Molho 
pesto de manjericão com castanha
Salada tropical.............................................
Mix de folhas orgânicas, morango, manga, pepino, 
tomate cereja, castanha de caju e hortelã. Molho de 
alecrim com azeite e limão
Salada de cogumelos...................................
Mix de folhas orgânicas com frango, milho, cenoura, 
cubos de ricota.  
Salada colorida............................................
Cenoura, repolho, couve, hortelã e tomate cereja
Vinagrete de quinoa.....................................
Quinoa, pimentões coloridos, cabola roxa, cenoura, 
tomilho, azeite extra-virgem e açafrão

Saladas
800g a 1kg - Servem de 5 a 8 pessoas

Pagamento de 50% no ato do pedido;
Os pesos das proteínas são anterior à cocção, 
a perda varia de 10 a 20%;
Pratos poderão ser enviados em embalagens descartáveis 
apropriadas para reaquecimento, se assim necessário;
Caso deseje, o cliente pode trazer seus próprios refratários.

Verdelima Restaurante
Rua Joaquim Nabuco, 1283, Aldeota

Siga-nos no instagram:@verdelimarestaurante

Whatsapp para encomendas:
(85) 999161-0920


