


Seja muito bem-vindo ao 
Superperto Gourmet!

Nas páginas deste cardápio você encontrará pratos simples, 

saborosos e saudáveis.

Receba o nosso cuidado e carinho com o seu bem-estar.

Muitíssimo obrigado por nos visitar.

Aprecie!



Natural Frango  R$ 19,00
Pão de forma integral, frango desfiado, alface, cenoura 
ralada e requeijão.
Escolha uma opção: passas, milho ou azeitona

Verão Especial com Frango R$ 28,00
Pão de forma integral, frango desfiado, requeijão, 
alface, tomate, cenoura, cebola, salsinha e tempero da 
casa.

Verão Light R$ 28,00
Pão de forma integral, peito de peru defumado, queijo 
mussarela, requeijão, alface, tomate, cenoura, cebola, 
salsinha e tempero da casa.Verão Club R$ 28,00

Pão de forma integral, queijo mussarela, ovo cozido, 
alface, tomate e molho especial à base de mostarda. 
Escolha a opção: com frango desfiado ou peito de peru 
defumado.

Natural Frango Tri R$ 20,00
Pão de forma integral, frango desfiado, alface, cenoura 
ralada, requeijão, azeitona, milho e passas.

Natural Frango E Ricota  R$ 19,00
Pão de forma integral, frango desfiado e creme de 
ricota temperado.

Contém glúten.Contém lactose.

Não contém glúten.Não contém lactose.
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Vegetariano.

Natural Atum R$ 22,00
Pão de forma integral, atum, alface, tomate seco, 
cebola, azeitona e maionese.

Verão Vegetariano R$ 25,00
Pão de forma integral, alface, ratatouille: (abobrinha, 
berinjela, tomate, cebola, pimentão vermelho, pimentão 
amarelo, vinho branco, refogada no alho, azeite e 
ervas) tomate seco, azeitona, tomate, cenoura, cebola, 
salsinha e tempero da casa.



Salada de Macarrão Sem Glúten Petit
Alface, macarrão sem glúten, cenoura ralada, milho, tomate cereja, 
azeitona. 

Saladas

Salada Caesar  
Petit R$ 22,00 / Tradicional R$ 33,00
Alface, tomate, frango grelhado em tiras (refogado com 
azeite, alho e cebola), parmesão ralado.
Acompanha: Croutons integral.

Folhas Com Atum R$ 38,00
Alface, azeitona, atum em óleo, beterraba ralada, cenoura 
ralada, milho, passas, penne e tomate. 

Folhas Com Frango Desfiado
(refogado com azeite, alho, cebola, pimentão e coentro)
Petit R$ 23,00 / Tradicional R$ 34,00
Alface, azeitona, beterraba ralada, cenoura ralada, 
frango desfiado, milho, passas, penne e tomate.

Frango Grelhado R$ 36,00
Alface, azeitona, batata doce, frango grelhado em tiras 
(refogado com azeite, cebola e alho) tomate, cebola em 
rodelas e palmito.

Salmão R$ 46,00
Alface, azeitona, batata doce, salmão em lascas 
(refogado com azeite, cebola e alho), cebola em rodelas, 
tomate e palmito.

Frango desfiado R$ 23,00
(refogado com azeite, alho, cebola, pimentão e coentro)

Atum em óleo R$ 26,00

Carne de sol desfiada R$ 25,00
(com azeite, alho e cebola)

Salada Caprese
Petit R$ 22,00 / Tradicional R$ 33,00
Alface, tomate cereja (na falta do tomate cereja o 
mesmo poderá ser substituído por outro), mozzarella di 
búfala e manjericão.

 R$ 2,00 VOCÊ PODE 

SUBSTITUIR O PENNE 

TRADICIONAL POR INTEGRAL,  

ARROZ INTEGRAL

OU MACARRÃO SEM GLÚTEN.

VERIFIQUE DISPONIBILIDADE.

Petit é a linha de pequenas refeições da casa.

Contém glúten.Contém lactose.

Não contém glúten.Não contém lactose.

Fotos meramente ilustrativas.

Vegetariano.



Saladas
Primavera Com Frango R$ 34,00
Alface, arroz integral, azeitona, frango desfiado, seleta 
de legumes (ervilha, cenoura e batatinha), tomate e 
vagem.

Dueto Frango/Queijo
Petit R$ 23,00 / Tradicional R$ 36,00
Alface, azeitona, frango desfiado, milho, penne, passas 
e tomate. Escolha o queijo de sua preferência: Coalho 
light ou Parmesão (ralado).

Tomate Seco Com Frango R$ 36,00
Alface, azeitona, frango desfiado, palmito, tomate, seleta 
de legumes (ervilha, cenoura e batatinha) e tomate seco.

Dueto Atum/Parmesão R$ 38,00
Alface, azeitona, atum em óleo, queijo parmesão ralado, 
milho, passas, penne e tomate. Mix De Folhas  R$ 36,00

Alface e rúcula, peito de peru defumado, queijo 
mussarela, alface, tomate, cenoura ralada, passas, 
azeitona e abacaxi. 

Ratatouille Com Frango R$ 36,00
Alface, rúcula, azeitona, frango desfiado, abobrinha, 
berinjela, cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo, 
tomate e tempero da casa.

Dueto Regional 38,00
Alface, azeitona, carne de sol desfiada com azeite, 
alho e cebola, penne e tomate. Escolha o queijo de sua 
preferência: Coalho light ou Parmesão ralado.

Dueto Frango/Atum R$ 38,00
Alface, azeitona, atum em óleo, frango desfiado, milho, 
passas, penne e tomate.

Vegetariana R$ 33,00
Alface, cenoura, brócolis, couve flor, batata doce, 
ratatouille (abobrinha, berinjela, tomate, cebola, 
pimentão vermelho, pimentão amarelo, vinho branco 
refogada no alho, azeite e ervas) e ovo de codorna. 

Escolha o molho de sua 
preferência:

• Aceto balsâmico, azeite e mel
• Creme de leite e shoyo

• Mostarda e mel
• Limão siciliano, azeite e mostarda

• Caesar (à base de queijo)
  

R$ 6,00 Molho extra unidade

Substitua o penne por 

batata doce, brócolis ou 

ovo de codorna.



M as s a s

S a l p i c a o
Frango
Petit R$ 22,00 / Tradicional R$ 34,00
Azeitona, batatinha, cenoura, frango desfiado, maçã, 
passas, salsinha, maionese e requeijão. 

Salmão Grelhado (em lascas)
(refogado com azeite, cebola e alho)
Petit R$ 29,00 Tradicional R$ 45,00
Azeitona, batatinha, cenoura, salmão grelhado em lascas, 
maçã, passas, salsinha, maionese e requeijão. 

Regional
Petit R$ 25,00 Tradicional R$ 36,00
Azeitona, batatinha, cenoura, carne de sol desfiada 
(refogada com azeite, alho e cebola), passas, queijo 
coalho light, coentro, maionese e requeijão.

Atum
Petit R$ 27,00 / Tradicional R$ 38,00
Azeitona, batatinha, atum em óleo, cenoura, maçã, 
passas, salsinha, maionese e requeijão.

Salpicão vegano
Petit R$ 21,00 / Tradicional R$ 30,00
Azeitona, batatinha, cenoura, ervilha, maçã, passas, 
salsinha e maionese vegana.

Você pode substituir 
a batata inglesa por 

batata doce, solicite a 
atendente.

*Acompanha: batata palha.

Contém glúten.Contém lactose.

Não contém glúten.Não contém lactose. Vegetariano.

Vegano.



M as s a s
Italianíssimo (Penne Integral) ou Espaguete.
Macarrão, molho de tomate feito pela casa elaborado com tomates frescos, manjericão e coentro.

Frango Desfiado ou 
Frango Grelhado R$ 39,00
(Frango Desfiado: refogado com azeite, alho, cebola, 
pimentão e coentro)
(Frango grelhado em tiras com azeite, alho e cebola)

Vegana Tradicional R$ 35,00

Bolonhesa (Carne Moída) ou 
Regional R$ 41,00
(Regional: carne de sol desfiada com azeite, alho e 
cebola.)

Salmão grelhado (em lascas) ou 
Atum em Óleo R$ 45,00
(Salmão: refogado com azeite, alho e cebola)

Macarrão com Frango 
Petit R$ 21,00 / Tradicional  R$ 30,00
Espaguete, frango desfiado, cenoura ralada, abobrinha em 
tiras, cebola em tiras refogada no azeite, alho e salsinha.
Acompanha: molho de tomate ou batata palha.

S a l p i c a o

Fotos meramente ilustrativas.

Acompanha: Queijo parmessão

*Você pode substituir a Ratatouille por 
Proteína de Soja, solicite a atendente.

Ratatouille: abobrinha, berinjela, tomate, pimentão vermelho e 
amarelo, cebola, alho, azeite, ervas, vinho branco e azeitona.



Y a k i s s o b a
Macarrão, brócolis, couve flor, acelga, cenoura e molho de yakissoba.
Contém: Azeite, óleo de gergelim, shoyo, saquê, molho inglês, cebola e alho.

Vegano R$ 26,00

Carne em cubos R$ 35,00
Azeite, óleo de gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e alho.

Frango em cubos R$ 33,00
Azeite, óleo de gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e alho.

Salmão (em lascas) R$ 39,00
Refogado com azeite, cebola e alho.

M o qu e c a
Moqueca
Palmito de pupunha, pimentão vermelho, amarelo e verde, cebola roxa, tomate, azeite, alho, 
pimenta dedo de moça, leite de coco, coentro, arroz integral e farofa.

Vegana R$ 30,00

Frango desfiado R$ 32,00
(refogado com azeite, alho, cebola, pimentão e coentro)

Salmão (em lascas) R$ 37,00
(refogado com azeite, cebola e alho.)

Carne de sol desfiada R$ 34,00
(com azeite, alho e cebola)

L a s a n h a  d e

*Você pode substituir o arroz 
integral por arroz branco, 

solicite a atendente.



Y a k i s s o b a

M o qu e c a
Abobrinha, cenoura e molho de tomate feito pela casa elaborado com tomates 
frescos, manjericão e coentro.

Carne em cubos R$ 35,00
Azeite, óleo de gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e 
alho. Frango em cubos R$33,00

Azeite, óleo de gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e 
alho.Salmão em lascas R$ 39,00

Refogado com azeite, cebola e alho.

Es p a g u e t e
d e  L e g um e s

Contém glúten.

Contém lactose.

Não contém glúten.

Não contém lactose.

Vegetariano.

Vegano.

Low Carb

Lâminas de abobrinha: molho de tomate feito pela casa elaborado com tomates 
frescos, manjericão, coentro e queijo mussarela.

Carne de sol R$ 31,00
Com azeite, alho e cebola.

Bolonhesa (carne moída) R$ 31,00

Frango desfiado R$ 29,00
Refogado com azeite, alho, cebola, pimentão e coentro.

La s a n h a  d e
Ab o b r i n h aLow Carb

Vegana R$ 28,00
Proteína de soja, molho de tomate fresco, manjericão 
e coentro.
*Não contém queijo.



Ca s e i r i n h o s

Es t r o g o n o f e
Molho de estrogonofe (champignon, tomate, mostarda, creme 
de leite, azeite, alho, cebola e pimenta do reino) arroz integral.

Vegetariano com palmito R$ 25,00

Vegano R$ 27,00

Frango em cubos R$ 30,00
Azeite, óleo de gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e 
alho.

Carne em cubos R$32,00
Azeite, óleo de gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e 
alho.

Fotos meramente ilustrativas.

*Acompanha 
Batata palha

Frango em cubos R$ 30,00
Feijão preto, arroz integral e farofa. Azeite, óleo de 
gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e alho.

Carne em cubos R$ 32,00
Feijão preto, arroz integral e farofa. Azeite, óleo de 
gergelim, shoyo, molho inglês, cebola e alho.

Carne de panela R$ 32,00
Feijão carioquinha, arroz integral, carne cozida, cenoura, 
batatinha e farofa. Contém: Azeite, cebola, alho, pimenta 
do reino, cebolinha, coentro e sal.

Filé de peito de Frango R$ 30,00
Feijão carioquinha, arroz integral e purê de batata 
inglesa. Contém: Azeite, cebola, alho, pimenta do reino, 
pimentão, cebolinha, coentro e sal.

Feijão preto, arroz integral e farofa.
*Você pode substituir a Cenoura e Ervilha por Proteína de 
Soja, solicite a atendente.

Arroz

Canja

*Acompanha: 1 mini salada – 35gr (alface, cenoura ralada e vinagrete**) **(tomate, cebola, pimentão, azeite, vinagre e coentro).

*Você pode substituir o arroz 
integral por arroz branco, 

solicite a atendente.



Ca s e i r i n h o s

Es t r o g o n o f e

Arroz Integral

Frango Desfiado ou 
Frango Grelhado (em tiras)  R$ 35,00
(Frango desfiado: refogado com azeite, alho, cebola, 
pimentão e coentro)
(Frango grelhado: com azeite, alho e cebola grelhada)

Carne Moída ou Regional R$ 36,00
(Regional: carne de sol desfiada, com azeite, alho e cebola)

Salmão Grelhado (em lascas) R$ 42,00 
(com azeite, alho e cebola grelhada)

Vegano 
(Seleta de Legumes e Ratatouille) R$ 32,00 

*Acompanha molho de tomate ou vinagrete**.

Escolha:
Ratatouille: abobrinha, berinjela, tomate, 
pimentão vermelho e amarelo, cebola, alho, 
azeite, ervas, vinho branco e azeitona.

Seleta de legumes: cenoura, 
couve flor, brócolis e vagem no vapor.

ou

**Vinagrete (tomate, cebola, pimentão, 
azeite, vinagre e coentro).

*Você pode substituir a Ratatouille ou Seleta de Legumes 
por Proteína de Soja, solicite a atendente.

Canja
Canja de Frango R$ 21,00
Frango em cubos, arroz integral, cenoura, vagem, 
abobrinha, batatinha, ervilha, cebola e tempero da 
casa. 

*Acompanha queijo 
parmesão petit e 

croutons.

Contém glúten.Contém lactose.

Não contém glúten.Não contém lactose. Vegetariano.

Vegano.



R i s o t o s
Frango Grelhado (em tiras) R$ 39,00
(com azeite, alho e cebola grelhada)

Regional  R$ 40,00
(Carne de sol desfiada com azeite, alho e cebola)

Salmão Grelhado (em lascas) R$ 47,00
(com azeite, alho e cebola grelhada)

Vegano com Ratatouille R$ 37,00
(abobrinha, berinjela, tomate, cebola, pimentão vermelho, 
pimentão amarelo, vinho branco, refogada no alho, azeite 
e ervas, azeitona e salsinha)

*Acompanha queijo 
parmesão ou molho 

de tomate.

Com Tomate Seco
Arroz arbóreo, azeite, cebola, alho, vinho branco, cenoura, 
tomate seco, abobrinha e ervilha.

C o u s c o u s

*Você pode substituir a 
Ratatouille por Proteína de 

Soja, solicite a atendente.

Vegano R$ 30,00
Ratatouille (abobrinha, berinjela, tomate, cebola, 
pimentão vermelho, pimentão amarelo, grelhados no alho, 
azeite, ervas e vinho branco).

Salmão Grelhado (em lascas) R$ 42,00
Salmão grelhado (com azeite, alho e cebola).

Com Limão Siciliano
Arroz arbóreo, azeite, cebola, alho, vinho branco, limão 
siciliano e tomilho.

Fotos meramente ilustrativas.

M ar r o qu i n o



Frango Desfiado ou 
Frango Grelhado R$ 36,00
(Frango Desfiado: refogado com azeite, alho, cebola, 
pimentão e coentro)
(Frango grelhado: com azeite, alho e cebola grelhada)

Carne Moída ou Regional R$ 37,00 
(Regional: com azeite, alho e cebola)

Salmão Grelhado (em lascas) R$ 45,00
(com azeite, alho e cebola grelhada)

Vegano 
(Seleta de Legumes e Ratatouille) R$ 33,00
(abobrinha, berinjela, tomate, cebola, pimentão vermelho, 
pimentão amarelo, vinho branco, refogada no alho, azeite e 
ervas, azeitona verde e salsinha)

R i s o t o s *Acompanha molho de 
tomate ou vinagrete**.

Escolha:

C o u s c o u s

Ratatouille: abobrinha, berinjela, tomate, 
pimentão vermelho e amarelo, cebola, alho, 
azeite, ervas, vinho branco e azeitona.

Seleta de legumes: cenoura, 
couve flor, brócolis e vagem no vapor.

ou

**Vinagrete (tomate, cebola, pimentão, 
azeite, vinagre e coentro).

*Você pode substituir a Ratatouille ou Seleta de Legumes 
por Proteína de Soja, solicite a atendente.

Couscous de sêmola de trigo refogado com cebola, alho e azeite.

Contém glúten.Contém lactose.

Não contém glúten.Não contém lactose. Vegetariano.

Vegano.

M ar r o qu i n o



In h am e

Bat a t a  Do c e  /  Ma c a x e i r a
Frango Desfiado R$ 23,00
(refogado com azeite, alho, cebola, pimentão e coentro)

Frango Cozido R$ 23,00
azeite, alho, cebola, pimentão, hortelã e coentro. 
(não é possivel retirar esses ingredientes).

Carne de Panela R$ 27,00
Temperada com azeite, alho, cebola, pimenta do reino, 
pimentão, cenoura, batata, vinagre e coentro (não é 
possível retirar esses ingredientes).

Carne de Panela R$ 27,00
Temperada com azeite, alho, cebola, pimenta do reino, 
pimentão, cenoura, batata, vinagre e coentro (não é 
possível retirar esses ingredientes).

Frango Cozido R$ 23,00
Inhame com frango cozido refogado com azeite, alho e 
cebola, pimentão, hortelã e coentro.

Carne de Sol (desfiada) R$ 24,00
Inhame com carne de sol desfiada refogada com azeite, 
alho e cebola.

Regional R$ 23,00
(Carne de sol desfiada com azeite, alho e cebola)

R eg i o n a l
Escondidinho de Macaxeira com 
Carne de Sol R$ 19,00
Purê de macaxeira com carne de sol desfiada e queijo 
parmesão. Feito com azeite, alho, cebola e derivado 
de leite.

Arroz Cremoso Sem Lactose com 
Frango Cozido R$ 28,00
Arroz de leite, frango cozido, leite sem lactose, 
manteiga sem lactose e pimenta biquinho. Contém: 
azeite, alho, cebola, pimentão, hortelã e coentro. (não 
é possivel retirar esses ingredientes).

Arroz Cremoso Sem Lactose com 
Carne de panela R$ 29,00
Arroz de leite, carne cozida, leite sem lactose, 
manteiga sem lactose e pimenta biquinho. Contém: 
azeite, alho, cebola, pimenta do reino, pimentão, 
cenoura, batata, vinagre e coentro. (não é possivel 
retirar esses ingredientes).

Arroz Cremoso Sem Lactose com 
Carne de Sol R$ 29,00
Arroz de leite, carne de sol desfiada, leite sem lactose, 
manteiga sem lactose e pimenta biquinho.
Contém: azeite, alho, cebola.



Porc o e s
Alface 50gr R$ 4,00
Arroz integral 120gr  R$ 6,00
Atum óleo 65gr R$ 9,00
Batata doce 150gr R$ 8,00
Batata palha 30gr R$ 5,00
Brócolis 140gr R$ 8,00
Carne de sol desfiada 120gr R$ 17,00
(com azeite, alho e cebola)
Croutons 20gr R$ 3,00
Farofa 60gr R$ 4,00
Frango desfiado 100gr R$ 14,00
(refogado com azeite, alho, cebola, pimentão e coentro)
Frango grelhado (em tiras) 150gr R$ 15,00
(com azeite, cebola e alho grelhado)
Macarrão sem glúten 100gr R$ 10,00 
Macaxeira 200gr R$ 8,00

Molho de tomate 100gr R$ 9,00
Ovo cozido 02 und. R$ 6,00
Ovo de codorna 08 und. R$ 5,00
Palmito 60gr R$ 7,00
Penne 100gr R$ 8,00
Penne integral 100gr R$ 10,00
Queijo coalho light ralado 40gr R$ 8,00
Queijo parmesão 40gr R$ 9,00 
Rúcula 30gr R$ 4,00
Salmão grelhado (lascas) 120gr R$ 25,00
(com azeite, alho e cebola grelhada)
Seleta legumes 140gr R$ 8,00
(brócolis, couve flor, cenoura e vagem)
Tomate seco 60gr R$ 7,00
Vinagrete 70gr R$ 5,00
(Tomate, cebola, pimentão, azeite, vinagre e coentro) 



Sobremesas
Brigadeiro diet R$ 6,00
Cacau 100%, leite condensado diet e manteiga sem sal.

Muffin de Blueberry R$ 14,00
Blueberry, açúcar mascavo, farinha de trigo, leite, 
manteiga, ovo, baunilha e raspa de limão.

Brownie Rústico com 
castanha no pote R$ 14,00
Feito com chocolate belga 70% cacau, castanha de 
caju, manteiga, ovo, açúcar mascavo e farinha de 
trigo.

Bolinho de Amêndoa R$ 14,00
Feito com farinha de amêndoa, ovo, açúcar demerara, 
canela e limão siciliano.

Cookie nevado R$ 7,00
Feito com farinha de amêndoa e arroz, cacau 100%, 
óleo de girassol, ovos, açúcar demerara e baunilha.

Pudim de Leite da Casa Diet R$ 15,00
Geléia de frutas vermelhas.*Sem açúcar, contém 
adoçante.

Pudim de Coco Sem Leite R$ 15,00
Leite de coco, ovos e calda de caramelo. 
*Contém açúcar

Salada de Frutas R$ 12,00
Abacaxi, mamão, melão, morango e kiwi.
*Acompanha mel ou granola.

Pudim de Leite da Casa R$ 14,00
Calda de caramelo.

Não contém glúten.

Contém glúten.

Não contém lactose.

Contém lactose.

Vegetariano.

Vegano.



+ R$ 3,00
 substitua por açaí 

diet.

Açaí na caneca 200gr R$ 15,00
(com recheio de banana e cobertura de granola).

Açaí 400gr R$ 19,00

Vitamina de Açaí ao leite
400ml R$ 16,00

Vitamina de Açaí especial:
400ml R$ 17,00
*Leite, aveia, granola, castanha e mel.

Aveia 15gr R$ 3,00
Castanha 60gr R$ 4,00
Coco 30gr R$ 3,00
Fruta (banana ou abacaxi) R$ 3,00
Granola 30gr R$ 3,00
Leite condensado 30gr R$ 3,00
Mel 15gr R$ 3,00

Extras

*No período da entre safra da fruta, a mesma poderá ser substituída 
por outra da época.

Escolha 2 acompanhamentos (açaí 400gr):
Abacaxi, banana, castanha, coco, mel.
Aveia, granola.
Leite condensado.

Fotos meramente ilustrativas.

Não contém lactose.

Contém lactose.

Não contém glúten.

Contém glúten.

*Embalagem garrafa 
sucos/vitaminas para 

viagem R$ 2,00.



Sucos Naturais 400 m l
Sucos Naturais 400 m l

Todos os nossos sucos 
são elaborados com 
frutas naturais, sem 
conservantes e estão 
sujeitos a entre safra.

Abacaxi R$  10,00
Abacaxi, hortelã R$  10,00
Abacaxi, limão R$  10,00
Abacaxi, limão, couve, hortelã e gengibre R$ 10,00
Acerola R$ 10,00
Caju R$ 10,00
Detox R$ 11,00
(abacaxi, maçã, couve, hortelã, linhaça e gengibre) 
Goiaba R$ 10,00
Laranja R$ 9,00
Laranja, acerola R$ 10,00
Laranja, cenoura e beterraba (CBL) R$ 10,00
Laranja, cenoura beterraba e acerola (CBLA) R$ 10,00
Laranja, limão e mel R$ 10,00
Laranja, mamão R$ 10,00
Laranja, manga R$ 10,00
Limão R$ 9,00
Limão e hortelã  R$ 10,00
Limão, mel e gengibre R$ 10,00
Limão, couve, hortelã, gengibre e mel R$ 10,00

*Embalagem garrafa 
sucos/vitaminas para 

viagem R$ 2,00.



Sucos Naturais 400 m l

01 Extra fruta R$ 2,00
Abacaxi, acerola, banana, maracujá, melancia, 

laranja, limão, manga, mamão, maçã e uva.
01 Extra (suco) R$ 1,00

Aveia, beterraba, cenoura, couve folha, 
gengibre, hortelã, linhaça, leite ou mel.

Extra Leite condensado R$ 3,00

*Embalagem garrafa 
sucos/vitaminas para 

viagem R$ 2,00.

Fotos meramente ilustrativas.

Limonada suíça (com leite condensado) R$ 12,00
Manga R$ 10,00
Maracujá R$ 10,00
Melancia R$ 10,00
Melancia e hortelã R$ 10,00
Melancia e limão R$ 10,00
Morango R$ 17,00
Morango e banana R$ 17,00
Morango e laranja R$ 17,00
Morango e melancia R$ 17,00
Morango e hortelã R$ 17,00
Uva Isabel R$ 10,00
Uva, hortelã, gengibre e mel R$ 10,00

Sucos Naturais 400 m l



Bebidas
Água sem gás em garrafa 500ml R$ 4,00
Água com gás em garrafa 500ml R$ 5,00
Água de coco 290ml R$ 6,00
Refrigerante R$ 7,00
Coca-cola, coca zero, guaraná antártica, guaraná zero, água tônica (lata) 350 ml

Espresso  R$ 7,00

Cappuccino. Café com leite, chocolate e canela. R$ 10,00 

Caf e s

Não contém lactose.

Contém lactose.

Não contém glúten.

Contém glúten.



Bolinho de Amêndoa

Salada de frutas

Todos os nossos sucos 
são elaborados com 
frutas naturais, sem 
conservantes e estão 
sujeitos a entre safra.

100%
 Natural
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Verão Light

Se você não nos contar o que gostaria que melhorássemos, nunca 

vamos saber. Divida sua opinião conosco, nos importamos com o que 

você tem a dizer, porque você é a razão maior de tudo que fazemos.

NÓS NÃO SOMOS PERFEITOS



Conheça nossa linha de 

Ultracongelados

Lasanha de abobrinha
Frango desfiado

Low Carb

Acesse



LOJA LAGOA SECA e DELIVERY
Rua Alberto Silva, 1266 - Natal/RN - Brasil

Fone: 84.3221.0550

www.superpertogourmet.com.br

Superperto Gourmet 

@superpertogourmet

Formas de Pagamento:

Visa, Mastercard, Visa electron, Maestro, Hipercard, American Express, Elo débito, Elo crédito, 
Alelo Refeição Eletrônico, Sodexo Refeição e Alimentação Eletrônico, Ticket Restaurante Refeição e 

alimentação, VR Refeição e Alimentação, Green Card Refeição e Alimentação Eletrônico, Ben Visa Vale Refeição 
e Alimentação.

Não recebemos cheque.

Não cobramos 10%.

98144 3434


