KIT FITNESS + DIETA LOW CARB

KIT COM
10 REFEIÇÕES

ESTE CARDÁPIO ATENDE A
DIETA LOW CARB
E DIETAS NORMAIS

Abobrinha recheada com molho de queijo
Almôndegas
Batatas gratinadas com brócolis
Berinjela Recheada com carne moída
Bife a rolê
Bife acebolado
Bisteca
Calabresa acebolada
Carne de panela com batata
Carne moída com ou sem molho
Costela de boi
Costela de porco
Escondidinho de batata com legumes, brócolis, couve-ﬂor,
cenoura e abobrinha
Escondidinho de carne moída com purê de batata
(molho vermelho opcional na carne)
Escondidinho de carne seca
Escondidinho de frango desﬁado com purê de batata
(molho vermelho opcional)
Escondidinho de abóbora cambotia c/ frango desﬁado
Feijoada (calabresa, paio, bacon, costelinha e pernil,
acompanha arroz, couve, farofa e vinagrete)
Filé de merluza
Frango (opcional creme de milho)
Frango desﬁado (com ou sem molho)
Frango picadinho com pimentão, cebola, tomates
Kibe de forno
Lagarto ao molho de vinagrete
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Linguiça Toscana
Lombo suíno
Maminha assada
Omelete (de acordo com a preferência do cliente, sugestões:
presunto e queijo / espinafre com ricota e tomatinho cereja /
escarola com ricota e tomatinho cereja)
Panquecas (carne, frango, palmito, espinafre com ricota ou
escarola)
Parmegiana de carne ou frango
Penne com queijo, tomate cereja e alho poró
Pimentão recheado
Ratatoue (berinjela, abobrinha, tomate, cebola, queijo e
molho vermelho)
Rocambole de carne, recheado com presunto e queijo
San Piters
Strogonoﬀ de carne, frango ou palmito
Tilápia
Tomate recheado com carne moída
Torresmo
Crepe sem glúten e sem lactose (opções de recheio - frango, ricota,
presunto e queijo, espinafre com ricota ou escarola)
Coxa e sobrecoxa

MAIS DE 20 TIPOS
DE ACOMPANHAMENTOS

VOCÊ PODE ESCOLHER 4
DOS ACOMPANHAMENTOS
ABAIXO:

1. Arroz branco ou integral
2. Farofa
3. Feijão
4. Macarrão ao molho vermelho ou alho e azeite
5. Brócolis
6. Batata frita
7. Purê de batata
8. Purê de batata doce
9. Purê de Cambotia
10. Ovos fritos ou cozidos
11. Escarola refogada
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12. Couve
13. Espinafre
14. Acelga
16. Repolho
17. Cenoura
18. Beterraba
19. Abobrinha
20. Berinjela
21. Tomate
22. Rúcula e Alface
23. Macarrão integral
24. Vagem
Obs. Ovo, rúcula e tomates não podem ir ao congelador, duram
até 4 dias na geladeira.
Todas as nossas refeições são feitas no dia, para garantir tudo
fresquinho, por isso solicitamos que os pedidos sejam feitos
antecipadamente.
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