
Açaí e os sabores do Brasil

R$ 9,00
R$ 13,00

300ml
500ml

COPO AQUITÃ TRADICIONAL OU BEM 
CASADO LEITE NINHO

R$ 11,00
R$ 15,00

pitaya 300ml
pitaya 500ml

R$ 18,00

R$ 12,00

2 adicionais (granola, paçoca,
leite ninho) e uma fruta (banana,
morango ou kiwi)

Açaí do Guerreiro (700ml)
açaí, banana, rapadura, aveia,
amendoim, 2 scoop tribomba,
mel, energético, whey protein,
xarope guaraná 

Açaí do Pajé (500ml)  
açaí, banana, 1 scoop tribomba,
mel, aveia e xarope guaraná 

casquinha
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 6,00
R$ 7,00

Açaí tradicional
Creme leite ninho
Bem casaso leite ninho
Bem casado pitaya
Creme de pitaya

açaí energético

Banana
Morango
Kiwi
Ovomaltine
Leite condesado
Creme de avelã (50gr)
Leite ninho
Paçoca
Granola
Mel
Disquete
Coberturas
Negresco

Açaí e os sabores do Brasil

açaí especiais
Taça do chefe  
700 ml de açaí tradicional ou
bem casado leite ninho, banana,
morango, kiwi, raspas de
chocolate e cobertura de morango.

R$ 24,00

Taça Caapuã
500 ml de açaí tradicional ou
bem casado leite ninho, banana,
morango, granola e calda de
caramelo.

R$ 17,00

adicionais
R$ 2,50
R$ 3,50
R$ 3,50
R$ 3,50
R$ 2,50
R$ 5,00
R$ 3,50
R$ 2,50
R$ 2,00
R$ 3,50
R$ 4,00
R$ 2,50
R$ 4,00

nauanbai.udi

atendimento
no quiosqueAçaí e os sabores do Brasil

BEM CASADO de pitaya



Açaí e os sabores do Brasil

atendimento
no quiosque

Na língua indígena, nauan baí é como é chamado o açaí,e

sua tradução é fruta gostosa, pois era como a cultura dos

nossos antepassados via esse fruto tão importante para

a alimentação da tribo. Nós preparamos receitas 

maravilhosas com esse fruto tão diverso e nutritivo.

Escolha o prato e delicie-se.

Av. Belarmino Cota Pacheco, 2435
Santa Mônica - Uberlândia - MG

estacionamento na rua ao lado

delivery

9 9888 3900

peça
pelo

visite nosso restaurante
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