
"Com valores como empatia, solidariedade, responsabilidade social e ambiental,
nosso intuito é mostrar que é possível ter uma alimentação balanceada, saborosa

e sem sofrimento animal.
A Coruja é a primeira churrascaria vegana do Brasil. Todos os pratos são 100%

veganos com opções sem glúten. Venha fazer parte dessa revolução!"

Cardápio



Acompanhamentos
Arroz branco
Maionese
Farofa
Vinagrete

Grelhados
Mix de Legumes
Frango
Peixe
Linguiça
Seitan da Coruja

Espetos

O rodízio é individual.
Caso haja qualquer tipo de participação de outra pessoa, será
cobrado mais um rodizio.
Crianças até 10 anos pagam 60% do valor.
Alguns itens são sazonais e, caso estejam em falta, não haverá
desconto no valor.

Rodízio

Sobremesa - 1 por cliente

Entrada
Pão de Alho 
Milho na Churrasqueira

Clássico
Frango
Linguiça
Kafta

Consultar sobremesas do dia

Valor R$120
Terça à quinta das 11h30 às 18h00
Sexta, sábado e domingo das 11h30 às 22h00



Baião de Dois
Arroz branco, feijão fradinho, tofu defumado, vagem e
abóbora. Acompanha linguiça vegana grelhada e farofa
da casa. 
Não contém glúten.

Virado à Paulista
Arroz branco, tutu de feijão, banana à milanesa, linguiça
vegana grelhada , couve, torresmo e bisteca de seitan.
Contém glúten.

Pratos Principais

R$ 44.00

R$ 44.00

Parmeggiana R$ 44.00
Filé de frango vegano à  parmeggiana com molho
artesanal da Coruja e mussarela vegana.  Acompanha
polenta frita ou batata frita e arroz branco. Contém
glúten (solicitar opção sem glúten)

Fish & Chips R$ 44.00
Uma reeleitura de um prato clássico agora na versão
vegana. Peixe vegano frito e empanado, acompanha
batatas fritas artesanais, molho tártaro da Coruja e limão.
Contém glúten. (solicitar opção sem glúten)
(Esse prato NÃO acompanha arroz)

Feijoada da Coruja R$ 44.00
Feijoada com carnes plant-based grelhadas na
churrasqueira, acompanha arroz branco, couve,vinagrete,
laranja e bisteca de seitan. Contém glúten.
PRATO DISPONÍVEL SOMENTE QUARTA ,SÁBADO E
DOMINGO



Frango na Grelha
Filé de frango vegano com textura e sabor de frango, à base
de ervilha, grelhado na churrasqueira. Porção com duas
unidades. Não contém glúten.

Peixe na Grelha
Filé de peixe vegano com textura e sabor de peixe, à base de
ervilha, grelhado na churrasqueira.
Porção com duas unidades Não contém glúten.

Linguiça Na Grelha
Linguiça vegana  à base de ervilha, soja e grão de bico com
textura e sabor inesquecível, grelhado na churrasqueira.
Porção com duas unidades.
Não contém glúten.

Mix Legumes
Mix de legumes sortidos grelhados na churrasqueira.
Consulte os legumes do dia.  Não contém glúten.

Mix Carnes
Mix de carnes com dois filés de frango, dois filés de
peixes, duas linguiças, dois seitan e duas kaftas.
Acompanha molho e vinagrete. Contém glúten.

Grelhados

Combinados

R$ 22.00

R$ 24.00

R$ 22.00

R$ 16.00

R$ 76.00

Milho Na Grelha R$ 10.00
Milho grelhado na churrasqueira. Porção com uma unidade.

Seitan Na Grelha R$ 14.00
Proteína vegana à base de farinha de glúten. Macio e
delicioso. Porção com duas unidades. Contém glúten.



Espeto Clássico
Soja temperada com especiarias da Coruja e legumes
sortidos no espeto. Não contém glúten.

Espeto de Frango
Frango vegano com legumes sortidos no espeto.
Não contém glúten.

Espetos

Espeto de Linguiça
Linguiça vegana com legumes sortidos no espeto.
 Não contém glúten.

Kafta na Grelha
Kafta com base de feijão, tahine, cebola roxa, gergelim,
especiarias e farinha de mandioca. Não contém glúten.

R$ 10.00

R$ 9.00

R$ 10.00

R$ 9.00

Espeto de Tofu
Tofu marinado com especiarias no espeto.  Lembra o
espeto de queijo branco tradicional, na versão vegana!
 Não contém glúten.

R$ 10.00



Farofa da Coruja
Farofa de cebola roxa com farinha de milho. Diferente de
qualquer outra farofa que você já experimentou. 
Não contém glúten.

Maionese da Coruja
Maionese vegana à base de batata, maionese e
especiarias. Uma releitura de um clássico do churrasco.
Não contém glúten.

Arroz de brócolis
Arroz branco com brócolis refogado. Uma opção incrível
para acompanhar o seu grelhado. Não contém glúten.

Pão de Alho da Coruja
Pão de alho vegano da Coruja feito na casa, outro clássico
do churrasco com uma releitura vegana incrível. Contém
glúten.

Acompanhamentos do Churras

Arroz branco
Arroz branco tradicional que combina com tudo.
Não contém glúten.

R$ 12.00

R$ 14.00

R$ 14.00

R$ 12.00

R$ 10.00

R$ 8.00Vinagrete da Coruja



Big Coruja
Pão de hambúrguer vegano, hamburguer 120 gr de
proteína de ervilha sabor carne, mussarela vegana, cebola
caramelizada, rúcula, tomate seco e maionese. 
Não contem soja. Contém glúten.

Big Cheddar
Pão de hambúrguer vegano, hamburguer 120 gr de
proteína de ervilha e soja sabor carne, cheddar vegano,
alface, tomate e maionese. 
 Contém glúten.

Azapa

Pao de hamburguer vegano, hamburguer 120 gr à base de
azeitona preta, mussarela vegana, picles, alface, tomate e
maionese.
Contém glúten.

Hamburguer

R$ 28.00

R$ 27.00

R$ 26.00



Batata Frita
A clássica que todo mundo ama e não pode faltar no seu
churrasco! Não contém glúten.

Polenta Frita
Crocante por fora e macia por dentro, é ela mesma, a
melhor polenta frita de São Paulo. Não contém glúten.

Coxinha da Coruja
Coxinha de palmito. Palmito refogado e bem temperado,
com gostinho de tempero de mãe.
Porção com 6 unidades. Não contém glúten.

Porções

Croquete da Coruja
Delicioso croquete de carne com proteína de soja e batata.
Porção com 6 unidades. Não contém glúten.

R$ 14.00

R$ 14.00

R$ 30.00

R$ 30.00

Bolinha de Queijo R$ 30.00
O clássico salgadinho de festa agora na versão vegana da
Coruja! Saborosa, macia e nostálgica. Com gostinho de
pizza.
Porção com 6 unidades. Não contém glúten.



Torta de Limão

Uma fatia da deliciosa torta de limão vegana da casa.
Receita sem soja! Contém glúten.

Torta Rústica
Torta de maça rústica cremosa., com sabor impactante e um
toque de canela Contém glúten. 

Torta Vogue
Uma fatia da nossa torta vegana de avelã com uma casca
crocante em volta. Não contém glúten.

Doces

R$ 20.00

R$ 20.00

Pudim
A sobremesa que não pode faltar no seu churrasco: uma
fatia do nosso delicioso pudim! Não contém glúten.

R$ 18.00

R$ 18.00

Mousse de Chocolate

Mousse de chocolate na taça à base de plantas super
cremoso e chocolatudo. Não contém glúten.

R$ 18.00



Donuts do Homer
Donuts vegano com cobertura rosa e granulado colorido. 

Donuts Cravo e Canela

Donuts vegano com cobertura de  áçucar, cravo e canela 

Donuts

R$ 14.00

R$ 14.00

R$ 14.00

Donuts Paçoca

Donuts vegano com cobertura de ganache e  paçoca.

Donuts Nuvem

Donuts Fantasia

Donuts Brigadeiro

Donuts Whisky Cream

Donuts Tropicália

Donuts vegano com cobertura de chantilly  de coco e
coco ralado. 

R$ 16.00

Donuts vegano com cobertura de ganache e granulado.

Donuts vegano com cobertura de chantilly vegano com
creme de groselha na tonalidade azul, com confeitos e
miçangas coloridas. Sabor de infância! 

Donuts vegano com cobertura de chantilly de coco e
abacaxi, confeitos coloridos e raspas de laranja

Donuts vegano com cobertura de chantilly vegano com
cacau e whisky. Sabor marcante

R$ 16.00

R$ 16.00

R$ 16.00

R$ 16.00

*Todos os Donuts contém glúten.



Waffle Banana Caramelizada

Waffle vegano com cobertura de banana caramelizada e
ganache.

Waffle

R$ 20.00

Waffle Paçoca R$ 24.00
Waffle vegano com cobertura de ganache e paçoca. 

*Todos os Waffle contém glúten.

**Acrescente uma bola de sorvete vegano por R$6.00

Waffle Morango
Waffle vegano com cobertura de ganache, morango e paçoca.

R$ 26.00



Suco Rosa
Laranja com morango. Um clássico que nunca sai de
moda.

Suco Branco
Abacaxi com água de coco. Delicioso e refrescante.

Suco Amarelo
Laranja, Maracuja, Manga, Hortelã e açucar. Um mix de
frutas com sabor surpreendente.

Suco Verde
Abacaxi,  couve e hortelã. Saboroso e desintoxicante.

Baer Mate
Chá mate gaseificado com maça e cafeína. Natural,
sem conservantes, antioxidante e sem açucar. 

Água sem gás

Água com gás

Açaí futuro
Composto líquido com gás sabor açai. Fonte de
vitamina C, sem açucar, antioxidante.

R$ 6.00

R$ 6.00

R$ 12.00

R$ 12.00

R$ 12.00

R$ 12.00

R$ 12.00

R$ 12.00

Bebidas

Polpa de Coco batido com gelo, açucar e leite de coco 

Suco Neve R$ 12.00



Caipirinha 
Cachaça, limão e açucar. O drink que não pode
faltar no seu churrasco. 

Jurupíssima
Jurupinga, suco de limão, rodela de laranja e hortelã. 
Um drink bem diferentão.

Cocala
Licor de coco Malibu e suco de manga .

R$ 22.00

R$ 26.00

R$ 28.00

Drink

Vodka, açucar e frutas. Verificar frutas do dia.

Caipirinha Frutas R$ 30.00

Caipiroska
Vodka, limão e açucar. Um clássico. 

R$ 27.00

Gin Rosa R$ 30.00

Gin Verde R$ 30.00

Gin Vitória Régia com morango e especiarias.

Gin Vitória Régia com manjericão e limão siciliano.

Cosmopolitan R$ 28.00

R$ 30.00Nirvanna
Gin Vitória Regia com suco de manga, paprica, curry e
especiarias.

Gin Tônica R$ 28.00



99 Rosas
Vinho espanhol vegano nas versões: 
Tempranilo cabernet suavignon (tinto): Aroma de frutas
vermelhas frescas, elegante e equilibrado, com ótima ácidez
e final prolongado. Teor alcóolico: 13,5%

Chardonnay viognier (branco): Aroma de frutas brancas
(pera madura) e cítricas (lima-dapérsia): com notas florais,
fresco e frutado, com corpo médio. Teor alcoólico: 13%

Rosado (rosé): Aroma de frutas vermelhas, frutado, rico e
fresco. Teor alcoólico: 13%

R$ 99.00

Cervejas

R$ 14.00

Chopp Coruja Lager 1L

Vinhos

Pouca Roupa R$ 146.00
Vinho português vegano nas versões:
Tinto:  Aroma de frutos vermelhos como a cereja, amoras e
cassis, envolvidos por suaves notas balsâmicas. Na boca os
taninos são suaves mas bem presentes, revelando grande
final de prova. Teor alcoólico: 12%.

Branco: Acidez muito bem integrada com a fruta e final de
boca longo e persistente. Teor alcoólico: 12%

Coruja Lager - Long Neck

Coruja Ipa - Long Neck

Coruja Lager - 600ml

R$ 14.00

R$ 30.00

R$ 38.00


