
Este menu é válido até dia 31 de 
Dezembro. Este ano, arrisque numa ceia de 
Natal diferente e original! 

As encomendas para os dias 24 e 25 
devem ser feitas até dia 20 de 
Dezembro.  

* Entregas gratuitas em Lisboa 
 
* Para entregas fora de Lisboa, acresce o 
custo de deslocação (preço sob consulta) 
 
* Valor mínimo para encomendas: 40€ 
 
 
 

acozinhaverde@gmail.com

911900522

mENU natal vegan
Healthy & vegan food



Patê de "atum" | 9€ (300gr) 

Patê de feijão mungo | 7€ (300gr) 

Croquetes de lentilhas e vegetais | 20€ 
(16 unidades) 

Uma deliciosa alternativa ao patê de atum, 
com tofu fumado, algas e maionese vegan. 

Uma pasta para barrar com feijão mungo e 
especiarias. Sem glúten.

Nestes croquetes, a carne foi substituída pelas 
lentilhas e por uma seleção de vegetais. Assados 
no forno. Podem ser congelados.

entradas

Salada de Inverno com bulgur, tomate- 
cereja, frutos secos e passas | 20€ (6 a 8 
pessoas) 
Uma salada forte em contrastes e aromas. 
Para entrada ou como acompanhamento.



Arroz de cogumelos no forno | 25€ 

Rolo de lentilhas e vegetais com molho de 
cogumelos e batatas assadas | 35€ (6 
pessoas) 

Tofu e alho francês à brás | 25€ 

pratos principais

Tofu com crosta de broa e grelos | 30€ 

Recriação do famoso prato português, com tofu, 
alho-francês e curcuma. Serve 4 pessoas.

Recriação do famoso prato português, servido 
com grelos salteados. Serve 4 pessoas.

Rolo vegan assado no forno, servido com molho 
de cogumelos e batatas assadas. O preço inclui 
um rolo inteiro (8 fatias grandes) e 
acompanhamento.

Recriação do famoso prato português, com arroz 
integral, cogumelos pleurotus e chouriço vegan. 
Pode ser congelado. Serve 4 pessoas.



Tarte de amêndoa e cacau  | 35€  

Crumble de aveia | 15€ 

O famoso bolo de Chocolate | 25€ 

Com fruta da época e canela. Serve 6 pessoas.

bolos e sobremesas 

Delicioso bolo de chocolate negro com cobertura 
delicada de chocolate e baunilha. 10 a 12 fatias 
generosas.

Arroz doce | 15€ 
Uma sobremesa tipicamente portuguesa, numa 
versão vegan. Serve 6 pessoas.

Elaborada com amêndoas e cacau cru, adoçada 
com banana e xarope de ácer. Cobertura de creme 
de tâmaras e cacau.  
10 a 12 fatias generosas.



Cabaz Livro & Workshop | 50€  

Caixa de Bombons Ferrero Rocher | 20€ 
(12 un.) 

Voucher presente Workshop | 25€ - 40€ 

Este cabaz contempla 1 livro "A Cozinha Verde" 
autografado e 1 Voucher Premium para um 
workshop de cozinha vegan, com validade de 6 
meses.

Todo o sabor dos famosos bombons, numa 
versão vegan e sem açúcar! 

presentes 

Ofereça um voucher presente para um workshop 
da Cozinha Verde em 2019. Válido por 6 meses 
e personalizado. Contacte-nos para mais 
informações.


