
Quantidade por 

porção
Ingredientes Alergenicos

Kcal kJ % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* g % VD* mg % VD*

Salgados

Pão de Queijo 38 g (1 unidade) 133 559 7% 16 5 3 4 6.4 12 2.4 11 1.4 (**)  -  - 337 14%
Fécula de mandioca, ovo, queijo meia cura, gordura vegetal hidrogenada, amido

modificado, leite, soro de leite, sal e aromatizante. 

CONTÉM GLÚTEN. Contém leite, ovo e soja. Pode conter

traços de aveia, nozes, sulfito e trigo. 

Pão de Queijo Multigrãos 50g (1 e 1/2 unidade) 141 592 7 14 5 3.8 5 7.9 14 3.7 17 0 (**) 0.5 2 273 11

Fécula de mandioca, água, ovo, queijo meia cura, gordura vegetal hidrogenada, mix de 

grãos, amido modificado de mandioca, sal, leite em pó, soro de leite em pó, cacau em 

pó e aromatizante. 

Contém leite, ovo, soja, trigo, centeio, gergelim e aveia.

Contém traços de nozes, castanha de caju, amendoim e 

sulfitos. CONTÉM

GLÚTEN.

Pão na chapa com manteiga
porção de 65g (1 

unidade)
243 1017 12 25 8 4 5 14.5 26.5 11 49 0.25 (**) 2 8 468 19.5

■ Baguete amanteigada: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

margarina vegeta, sal, melhorador de farinha (alfa-amilase), fermento seco, açúcar, 

conservador propionato de cálcio e essência de manteiga. ■ Manteiga: Creme de leite 

pasteurizado e cloreto de sódio.

CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 

TRIGO E LEITE.

Pão na chapa com catupiry
porção de 105g (1 

unidade)
348 1457 17 25 8 8 10 24 43 16 72 0.25 (**) 2 8 696 29

Baguete amanteigada: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

margarina vegeta, sal, melhorador de farinha (alfa-amilase), fermento seco, açúcar, 

conservador propionato de cálcio e essência de manteiga. Manteiga: Creme de leite 

pasteurizado e cloreto de sódio. Catupiry: Creme de Leite, Massa Coalhada (Leite Cru 

Pré-Beneficiado Desnatado, Cloreto de Sódio), Cloreto de Sódio (Sal), Estabilizante 

Pirofosfato Tetrassódico (INS 450iii) e Regulador de Acidez Bicarbonato de Sódio (INS 

500ii).

CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE

Brigadeiro Tradicional 20g (1unidade) 81 340 4% 12 4 1.6 2 3 5 1.9 9 0 (**) 0 0 21 1%
Leite condensado,creme de leite , chocolate granulado , chocolate em pó 50%,

manteiga sem sal e anti-mofo.
Contém leite.CONTÉM GLUTEN .

Brigadeiro Meio Amargo 25g (1unidade) 97 407 5% 15 5 1.9 3 3.3 6 2 9 0.2 (**) 0 0 24 1%
Leite condensado, creme de leite , chocolate split,chocolate meio amargo

70%,manteiga sem sal.run , aromatizante e anti-mofo.
Contém leite. CONTÉM GLÚTEN.

Espresso Brownie com Chocolate Meio 

Amargo 
92g (1unidade) 411 1726 21% 49 16 4.9 7 22 40 13 59 0.4 (**) 3.7 15 90 4%

Chocolate meio amargo, açúcar, manteiga sem sal, farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico, ovo, cacau em pó, café solúvel, água, sal e aromatizante.

CONTÉM GLÚTEN. Contém trigo, leite, ovo, soja e

concentração de sulfito superior a 10mg/kg. Pode conter

traços de aveia, nozes e castanha do cajú.

Brownie de Chocolate com Doce de Leite 100g (1unidade) 486 1958 23% 62 21 7.2 10 21 38 11 50 0.82 (**) 2.3 9 105 4%

Ingredientes: açúcar refinado, ovo, manteiga, doce de leite, farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, chocolate ao leite, cacau em pó, creme culinário

(leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, gordura vegetal, creme de leite,

leite em pó desnatado, maltodextrina, espessantes goma guar, goma jataí, carragena,

gelatina e goma xantana, aroma idêntico ao natural de creme, emulsificantes mono e

díglicerideos de ácidos graxos, estabilizantes fosfato de sódio e citrato de sódio e

corante natural de urucum e cúrcuma), extrato de baunilha e fermento químico.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, TRIGO, OVO E

DERIVADOS DE SOJA. ALÉRGICOS: PODE CONTER LATEX.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Cookie com Gotas de Chocolate 50g (1unidade) 225 946 11% 35.1 12 2.3 3 10.7 19 3.9 18 1.6 (**) 0.9 4 11 1%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate ao

leite,manteiga sem sal, açúcar mascavo, ovo, açucar, sal, fermentos químicos

bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio e aromatizante.CONTÉM GLÚTEN.

Contém trigo, leite, ovo, soja e concentração de sulfito

superior a 10 mg/kg. Pode conter traços de aveia, nozes e

castanha de cajú.

Cookie Nutella
30g (0,54 unidade de 

55g)
129 541 6% 19 6 1.5 2 5.3 10 1.6 7 0.9 (**) 0.5 2 60 2%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, açúcar, creme de avelã com cacau,

margarina, açúcar mascavo, ovo, aveia,

fermento, essência de baunilha. CONTÉM

GLUTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, AVELÃS,

LEITE E DERIVADOS, DERIVADO DE TRIGO E

SOJA.

Blueberry Muffin 60g (1/2unidade) 203 853 10% 28 9 3 4 9.1 17 1.5 7 0 (**) 0.7 3 249 10%

Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar branco, óleo de canola, mirtilo, 

leite, açúcar mascavo, ovo, aroma artificial de baunilha, margarina, manteiga, aroma 

idêntico ao natural de

blueberry, sal refinado, raspas de limão, bicarbonato de sódio, cremor tártaro e 

carboximetilcelulose.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVOS.

Contém trigo, leite, ovo, soja e concentração de sulfito

superior a 10mg/kg. Pode conter traços de aveia, nozes e

castanha do cajú.

Muffin de Banana& Gotas de Chocolate 60g (1/2 unidade) 260 1092 13% 33 11 3.8 5 12 22 3.5 16 0 (**) 1.7 7 246 10%

Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, chocolate em gotas, açúcar refinado, 

óleo de canola, purê de banana, leite, açúcar mascavo, ovo, aromas artificiais de 

baunilha e banana, sal refinado, cacau, bicarbonato de sódio e cremor tártaro. 

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVOS.

Contém trigo, leite, ovo, soja e concentração de sulfito

superior a 10 mg/kg. Pode conter traços de aveia, nozes

castanha de cajú.

Muffin de Chocolate 40g (1/2 unidade) 160 671 8% 19 6 2.7 4 8.1 15 2.3 10 0 (**) 1 4 86 4%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e adicionada de melhorador de

farinha ácido ascórbico, ovo integral pasteurizado, açúcar refinado, chocolate ao leite,

cacau em pó, fermento químico bicarbonato de sódio, amido modificado, mistura

láctea (soro de leite em pó, gordura vegetal em pó, maltodextrina, açúcar,

estabilizante citrato de sódio e espessante goma guar e carboximetilcelulose),

estabilizante para bolo (emulsificantes ésteres de ácidos graxos com poliglicerol,

polisorbato 80 e mono e diglicerídeos de ácidos graxos e umectante propileno

glicol),estabilizante pirofosfato ácido de sódio, aromas artificiais de baunilha, café e

chocolate, sal refinado, buttermilk e regulador de acidez fosfato monocálcico.

AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E

SOJA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Roll de Canela 75g (1unidade) 257 1080 13% 39 13 3.2 4 10 18 6 27 0.4 (**) 2.1 9 171 7%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fondant (açúcar,água e xarope

de glucose de milho), manteiga sem sal, açúcar mascavo, ovo, leite, água, açúcar,

canela em pó e sal. CONTÉM GLÚTEN.

Contém trigo, leite, ovo, soja e concentração de sulfito

superior a 10 mg/kg. Pode conter traços de aveia,nozes

castanha de cajú.

Empanada de Carne 40g (1/2 unidade) 106 446 5% 9.6 3 4.6 6 5.4 10 1.6 7 0.9 (**) 0.5 2 255 11%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina, água, margarina,

cebola, clara pasteurizada, azeitona verde, gema pasteurizada, tomate, pimentão

verde, ovo em pó, molho de tomate, óleo de soja, sal refinado, preparado para dourar

(água, proteína vegetal, óleo de girassol, dextrose e amido modificado), açúcar

refinado, alho em pasta, caldo de legumes, colorífico, salsa, melhorador de farinha,

páprica picante, tempero refoga (sal, maltodextrina, açúcar, amido, oleína de palma,

cebola, alho, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e

guanilato dissódico, aromatizante e antiumectante dióxido de silício), pimenta chilli,

caldo de carne, noz moscada e orégano. CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, DERIVADOS DE OVO, TRIGO E

SOJA. PODE CONTER LEITE, CENTEIO, CEVADA, AVEIA,

NOZES, CASTANHA-DO-PARÁ E LÁTEX NATURAL CONTÉM

GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Empanada Integral de Peru e Ricota 40g (1/2 unidade) 115 480 6% 14 5 4.2 6 4.4 8 1.3 6 0 (**) 2.2 9 207 9%

Farinha de trigo integral ( enriquecida com ferro e ácido fólico), ricota, chester, peito

de perú defumado, óleo de soja, margarina, açúcar, mistura láctea, sal, ovo

desidratado,fermento biológico, melhorador de farinha e salsa.CONTÉM GLÚTEN.

Contém derivados de leite, ovo e soja .

Croissant de Frango 50g (1/2 unidade) 155 653 8% 15 5 4.3 6 8.5 15 3 14 1.5 (**) 1.1 4 229 10%

Farinha de trigo enriqueida com ferro e ácido fólico, recheio de frango (frango cozido

desfiado, água, extrato de tomate, amido modificado, cebola desidratada, amido, sal,

salsa desidratada e pimenta do reino), margarina, água, gordura vegetal hidrogenada,

sal, ovo, regulador de acidez carbonato de cálcio, emulsificante estér de ácido

tartárico diacetilado, antioxidante ácido arcórbico e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN.

Contém trigo, leite, ovo, soja e concentração de sulfito

superior a 10 mg/kg. Pode conter traços de aveia, nozes e

castanha de cajú.

Croissant de Presunto e Queijo 50g (1/2 unidade) 164 689 8% 15 5 5 6 10 17 4 18 1.4 (**) 0.8 3 235 10%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina, queijo mussarela,

presunto, água, gordura vegetal hidrogenada, sal, ovo, regulador de acidez carbonato

de cálcio, emulsificante éster de ácido tartárico diacetilado, antioxidante ácido

ascórbico e aromatizante.CONTÉM GLÚTEN.

Contém trigo, leite, ovo, soja e concentração de sulfito

superior a 10 mg/kg. Pode conter traços de aveia,nozes e

castanha de cajú.

Croissant Multigrãos com peru e creamchesse 80g (1 unidade) 247 1037 12% 22 7 6 8 15 27 8.2 37 0 (**) 1.7 7 346 14%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, margarina, peito de peru, 

cream cheese, farinha de trigo integral, mix grãos, gordura vegetal hidrogenada, ovo, 

sal, cacau em pó, conservador propionato de cálcio, regulador de acidez carbonato de

cálcio, aromatizante, emulsificante éster de ácido tartárico diacetilado e antioxidante 

ácido ascórbico. CONTÉM GLÚTEN.

Contém trigo, leite, gergelim, aveia, soja e concentração de 

sulfito superior a 10 mg/kg.

Contém traços de nozes.

Muffin de Mussarela de Búfala,Tomate & 

Rúcula
60g (1/2 unidade) 158 664 8% 11 4 6.3 8 10 18 5.6 26 0.2 (**) 0.4 2 189 8%

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tomate, queijo mussarela de

búfala, água, manteiga sem sal, ovo, queijo meia cura, queijo parmesão, rúcula, leite

em pó, sal, fermentos químicos pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de

sódio.CONTÉM GLÚTEN.

Contém trigo, leite, ovo, soja. Pode conter traços de aveia,

nozes, castanha de cajú, sulfitos e avelã.

Muffin de Queijo Parmesão 60g(1/2 unidade) 216 907 11% 11 4 12 16 14 26 7.8 36 0.2 (**) 0.3 1 304 13%

Queijo parmesão, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo meia

cura, água, ovo, manteiga sem sal, leite em pó, sal, salsa desidratada, fermentos

químicos pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio. CONTÉM GLÚTEN.

Contém trigo, leite, soja e ovo.Pode conter traços de aveia,

nozes, castanha de cajú, sulfitos e avelã.

Donut Creme 40g(1/2 unidade) 115 483 6% 16 5 1.4 2 5.1 9 1.1 5 1.4 (**) 0 0 135 6%

Mistura para Donuts (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, dextrose,

óleo de soja, sal refinado, soro de leite em pó, farinha de soja, fermento químico:

pirofosfato dissódico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de

ácidos graxos, estearoil-2-lactil lactato de sódio e lecitina de soja, espessante goma

xantana, melhorador de farinha alfa amilase, aromatizante e corante beta caroteno),

recheio sabor creme (água, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, gordura

vegetal, sal, conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante

gluconodelta lactona, espessante agar, corantes: dióxido de titânio, amarelo tartrazina

e amarelo crepúsculo, vanilina e aroma artificial), gordura vegetal hidrogenada,

dextrose, amido de milho, corante dióxido de titânio e aroma idêntico ao

natural de baunilha. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

Donut Chocolate 40g(1/2 unidade) 163 685 8% 21 7 2.3 3 7.1 13 3.6 16 1 (**) 0.6 2 122 5%

Mistura para Donuts (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, dextrose,

óleo de soja, sal refinado, soro de leite em pó, farinha de soja, fermento químico:

pirofosfato dissódico e bicarbonato de sódio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de

ácidos graxos, estearoil-2-lactil lactato de sódio e lecitina de soja, espessante goma

xantana, melhorador de farinha alfa amilase, aromatizante e corante beta caroteno),

recheio sabor chocolate (leite padronizado, açúcar, bicarbonato de sódio, sorbato de

potássio e cacau em pó), cobertura sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal,

cacau, leite integral, soro de leite, emulsificantes (lecitina de soja e poliglicerol

polirricinoleato)), gordura vegetal hidrogenada. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM

DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
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Donut Doce de Leite 40g(1/2 unidade) 162 680 8% 20 7 2.8 4 7 13 3.2 15 1.1 (**) 0 0 139 6%

MisturaparaDonuts(farinhadetrigoenriquecidacomferroeácidofólico,dextrose,óleodeso

ja,salrefinado,sorodeleiteempó,farinhadesoja,fermentoquímico:pirofosfatodissódicoeb

icarbonatodesódio,emulsificantes:monoediglicerídeosdeácidosgraxos,estearoil-2-

lactillactatodesódioelecitinadesoja,espessantegomaxantana,melhoradordefarinhaalfaa

milase,aromatizanteecorantebetacaroteno),recheiosabordocedeleite(leitepadronizado,

açúcar,bicarbonatodesódioesorbatodepotássio),coberturasaborchocolatebrancohidrog

enado(açúcar,gorduravegetal,leiteempódesnatado,sorodeleiteempó,emulsificantesleci

tina(INS322)eésteresdepoliglicerolcomácidoricinolênico(INS476)earomatizante),gordur

avegetalhidrogenadaecoberturasaborchocolatemeioamargo(açúcar,gorduravegetal,cac

au,emulsificanteslecitina(INS322)eésteresdepoliglicerolcomácidoricinoléico(INS476)ea

romatizante).CONTÉMGLÚTEN.

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

Red Velvet 120g (1 fatia) 487 2045 24% 53 18 6.7 9 27 49 1.3 6 0 (**) 0.6 2 628 26%
Creamcheese, farinha de trigo, açúcar, leite integral, ovos, gordura vegetal, corante

alimentício, cacau, essencia de baunilha, vinagre, bicarbonato de sódio. 
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.

Cheesecake com frutas vermelhas 60g (1/2 fatia) 68 286 3.4% 7 2.4 0.4 0.6 4.1 7.5 2.4 11 0.1 (**) 0.3 1.2 37 2%

Creamcheese, ovo líquido pasteurizado, creme de leite fresco, biscoito doce (farinha

de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura

vegetal, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento químico, bicarbonato de

sódio, bicarbonato de amônio e fosforo monocídico, emulsificante leticina de soja e

aromatizantes), açúcar, morango, manteiga, leite integral franboesa, farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, mirtilo, pectina, limão, gelatina e baunilha.

produto natural sem conservantes. CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES, DERIVADOS DE TRIGO,

DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA E

AVEIA. 

Bagel Integral 7 grãos 40g (1/2 unidade) 99 415 5% 18 6 3.2 4 1.4 3 0.3 1 0.2 (**) 2.9 12 174 7%

Mistura para Bagel (farinha de trigo enriquecia com ferro e ácido fólico, açúcar

mascavo, massa madre desidratada (farinha de trigo), gordura vegetal hidrogenada,

sal, enzima xilanase, emulsificante éster de ácido diacetil tartárico e mono e

diglicerídeos (INS 472e), melhoradores de farinha ácido ascórbico (INS300) e alfa-

amilase (INS1100), água, ovo,fermento biológico seco farelo de trigo. Cobertura 7

grãos (linhaça, gergelim, centeio, girassol, aveia, soja, trigo). CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM CENTEIO, AVEIA, SOJA E TRIGO.

PODE CONTER OVO, LEITE, GERGELIM E SULFITO.

Sanduíches

Toast Presunto e Queijo 145g (1unidade) 402 1683 20% 25 8 21 28 23 41 15 68 0.3 (**) 1 4 954 39

Pão de forma branco: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar 

cristal, composto lácteo, sal, água, margarina, fermento biológico, gordura vegetal, 

óleo de soja, conservante: propionato de cálcio, ácido sórbico (INS 200), álcool etílico 

hidratado de cereais, melhorador de farinha. Muçarela: Leite pasteurizado ou leite 

concentrado pasteurizado, cloreto de sódio, ácido lático, cloreto de cálcio, fermento 

lácteo e coalho. Presunto: Pernil suíno, água, sal, proteína de soja, maltodextrina, 

açúcar, espessante: carragena, estabilizantes: tripolifosfato de sódio, realçador de 

sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio, conservador: 

nitrito de sódio, aromatizante: aromas naturais (contém aroma natural de pimenta), 

corante: carmim de cochonilha. Manteiga: Creme de leite pasteurizado e cloreto de 

sódio. CONTÉM GLÚTEN.

 Contém leite, trigo e soja. Pode conter traços de aveia, 

nozes, ovos e sulfitos.

Toast Peru e Queijo 145g (1unidade) 381 1602 19% 24 8 17 23 25 45 15 66 0 (**) 0.6 2 576 24

Pão de Forma Integral (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de 

trigo, açúcar, margarina vegetal, sal, fermento seco, melhorador de farinha (alfa-

amilase), conservador propionato de cálcio); Peito de Peru (peito de peru, água, 

proteína isolada de soja, sal hipossódico, açúcar, estabilizante: tripolifosfato de sódio, 

espessante: carragena, conservadores: nitratos e nitritos de sódio, realçador de sabor: 

glutamato monossódico, aromatizantes: aromas naturais (com óleo resina de 

pimenta), antioxidante: eritorbato de sódio, corante: carmim de cochonilha); Queijo 

Muçarela Light (Leite pasteurizado semi-desnatado, concentrado protéico de soro de 

leite, sal, cloreto de cálcio, coalho e fermento lático); Cream Cheese (Leite, creme de 

leite, sal, fermento lácteo, estabilizante goma de alfarroba e carragenina). CONTÉM 

GLÚTEN.

Contém leite, trigo e soja. Pode conter traços de aveia, 

nozes, ovos e sulfitos.

Toast Peru e Queijo Branco 130g (1unidade) 249 1043 12% 19 6 18 24 11 20 7.3 33 0 (**) 2 8 649 27

Pão de forma integral ( açúcar refinado, sal refinado, farinha de trigo,farinha de trigo 

integral, fermento biológico, reforçador de massa,manteiga sem sal e ovo integral 

pasteurizado), Peito de peru defumado(Peito de peru sem osso, água, proteína de soja, 

essências

naturais/aromatizantes, sal, carragena espessante, polifosfato de

sódio/estabilizantes, eritorbato de sódio/antioxidante, aroma de fumaça natural, 

nitrito e nitrato de sódio/conservadores, pimenta preta e carmim de 

cochonilha/corante natural), Queijo minas (Leite pasteurizado, sal,clreto de cálcio e 

coalho), e Queijo cremoso (Leite, creme de leite,manteiga, sal, fermento lácteo, 

mistura de estabilizantes: carragenina(INS407), carboximetilcelulose (INS466) goma 

de alfarroba (INS410)goma guar (INS412) e conservador sorbato de potássio (INS202). 

CONTÉM GLÚTEN.

Contém leite, ovo, trigo e soja. Contem gluten. Pode conter 

traços de aveia, nozes, ovos e sulfitos.

Flatbread de Rosbife 165g (1unidade) 332 1389 17% 29 10 21 28 15 26 7.1 32 0 (**) 3 12 786 33

Farinha de trigo, iogurte natural, ovo líquido pasteurizado, óleo de soja, fermento 

biológico, carne bovina (lagarto), sal, pimenta em grãos, alho poró, mostarda dijon, 

salsa, alho, azeite de oliva, tomate, queijo gruyère. CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E 

SOJA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Flatbread de Frango 160g (1unidade) 396 1659 20% 33 11 24 32 19 34 9 41 0 (**) 5.5 22 477 20

INGREDIENTES: Farinha de trigo, iogurte natural, ovo líquido pasteurizado,óleo de 

soja, fermento biológico, peito de frango, coentro, orégano, vinagre,alho, sal, pimenta 

em grãos, pimenta malagueta, queijo cremoso, ervas finas, tomate, queijo gouda. 

CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E 

SOJA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Wrap Verde 170g (1unidade) 278 1163 14% 21 7 12 16 16 30 3.6 16 0 (**) 1.3 5 251 10

Tortilha de trigo espinafre ( Farinha de trigo com ferro e

ácido fólico, água, gordura vegetal, farinha de milho branco,

sal refinado, fermento biológico e conservador propionato de

cálcio) Quejo muçarela de búfala (Leite bovino pasteurizado,

leite de búfala pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, corante

de clorofila (blego), fermento lácteo e coagulante), Queijo

cremoso (Leite, creme de leite, manteiga, sal, fermento

lácteo, mistura de estabilizantes: carragenina (INS407),

carboximetilcelulose (INS466, goma de alfarroba (INS410),

goma guar (INS412) e conservado sorbato de

potássio(INS202), Rúcula e Tomate.

CONTÉM GLÚTEN . 

ALÉRGICOS: CONTÉM GLÚTEN . ALÉRGICOS: LEITE, SOJA E 

TRIGO

Wrap de frango 170g (1unidade) 242 1014 12% 21 7 12 16 12 22 5 23 0 (**) 0.75 3 283 12

Tortilha de trigo branca (Farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal, farinha de milho branca,

corante natural de extrato de vegetal, sal refinado, fermento

biológico e conservador propianato de cálcio) Queijo cremoso

(Leite, creme de leite, manteiga, sal, fermento lácteo, mistura de

estabilizantes: carragenina (INS407), carboximetilcelulose

(INS466, goma de alfarroba (INS410), goma guar (INS412) e

conservado sorbato de potássio(INS202), Molho de mostarde e

mel (maionese, creme de leite, mostarda dijon, mel, limão, sal e

pimenta do reino), filé de frango com ervas (filé de peito de frango,

azeite de oliva, coentro, salsa, sal e pimenta do reino) e alface

americana.

CONTÉM GLÚTEN.   

ALÉRGICOS: CONTÉM GLÚTEN.   ALÉRGICOS: LEITE, OVO E 

TRIGO


