
Sanduiches clássicos
Sanduíches tradicionais da casa feito com pão semi-integral.  
Todos os sanduíches acompanham maionese, salvo indicado ao contrário.

FRANGO SALADA R$23
Frango desfiado temperado à moda da casa, alface, rúcula e 
tomate fatiado ao azeite e tomilho.

FRANGO CREMOSO COM SALADA R$26
Frango desfiado com cream cheese, iogurte, nozes, salsão, 
passas, curry e gengibre servido com maionese, alface, 
rúcula, tomate fatiado ao azeite e tomilho.

FRANGO COM GUACAMOLE  R$26
Frango desfiado temperado à moda da casa, guacamole, 
alface, rúcula, tomate fatiado ao azeite e tomilho.

FRANGO AO PESTO R$26
Frango desfiado tempero com o nosso pesto leve (à base de 
manjericão e azeite ao perfume de alho, sem lactose e sem 
oleaginosas), muçarela de búfala, tomate e rúcula.

ATUM COM OVOS E SALADA  R$29
Atum temperado com cebolete e maionese, ovos cozidos, 
alface, rúcula, tomate fatiado ao azeite e tomilho e maionese.

PEITO DE PERU COM RICOTA E AMEIXA R$26
Peito de peru fatiado, geleia de ameixa, pasta de Ricota e 
maionese.

PEITO DE PERU COM SALADA DE MAÇÃ R$24
Peito de peru fatiado, com saladinha de maçã (maçã, 
cenoura, salsão, hortelã e molho de iogurte), tomate fatiado 
ao azeite e tomilho e maionese.

SALPICÃO COM SALADA R$26
Salpicão da casa (frango temperado à moda da casa, passas, 
cenoura ralada, maçã, molho french e maionese), alface, 
rúcula picadinha e tomate fatiado azeite e tomilho.

MIX DE BERINJELA E TOFU (VEGANO) R$26
Pasta de tofu (tofu, limão, azeite de alho e sal) com o nosso 
exclusivo mix de berinjela (berinjela assada, pimentão 
vermelho e amarelo, cebola assada, castanha do brasil, 
manjericão, azeitona verde, uva passa, sal, orégano, azeite, 
vinagre e tomilho).

PASTA DE GRÃO DE BICO E COLESLAW (VEGANO) R$26
Pasta crocante de grão de bico (grão de bico, tahine, 
mostarda, picles, cebola roxa, azeite, sal e pimenta do 
reino) com coleslaw (salada de de repolho com uvas passas, 
cenoura, maçã, mostarda, azeite, cebolete, sal e pimenta do 
reino

SALMÃO DEFUMADO COM SALADA R$32
Salmão defumado (servido frio), cream cheese, alface, 
rúcula, tomate fatiado ao azeite e tomilho e maionese.

SALAME OVOS R$26
Salame fatiado, maionese e ovo cozido.

ITALIANINHO  R$26
Muçarela de búfala, tomate seco, rúcula, pesto leve de 
manjericão e maionese.

CLUB - SALMÃO DEFUMADO COM GUACAMOLE R$32
Salmão Defumado (servido frio), guacamole, cream cheese, 
alface e rúcula. Servido com 2 fatias de pão.

SALADAS
CAPRESE MARIETTA R$ 35
Versão Marietta de um clássico. alface, rúcula, búfala, 
tomate cereja, azeitona, laranja, cebola roxa, manjericão, 
molho aceto balsâmico e azeite e pesto leve de manjericão. 
Peso da salada, aprox 350gr.

SALADA DE SALPICÃO R$ 35
Frango desfiado e temperado ao azeite e ervas, maionese, 
molho french, cenoura ralada, maçã à julienne, uva passa, e 
batata palha.

CAESAR R$ 35
Alface americana, frango grelhado temperado com sal e 
pimenta do reino, lascas de parmesão, molho Caesar e 
croûtons.

SALADA MEXICANA R$ 35
Guacamole, feijão vermelho, atum, alface, rúcula cebola 
roxa, pimenta, ervas e molho de aceto com azeite.

BUFFET DE SALADAS R$ 39
Escolha oito itens + Um molho. 
Peso da salada aprox 400gr

Cumbucas
Nossas cumbucas são um misto entre uma refeição fria e uma salada. Leves e saudávies para comer na cumbuca

MEDITERRÂNEA   29
Atum, azeitona preta, tomate cereja, pepino, cebola roxa, 
salsinha e hortelã picados e azeite.

TABULE DE QUINOA COM LEGUMES (VEGANA)   25
Tabule de quinoa (tomate, pepino, cebola roxa, azeite, sal e 
limão), granola salgada, brócolis, limão, azeite e sal.



AÇAÍ

TIGELA DE AÇAÍ** R$26
Açaí**, xarope de guaraná e banana

Adicionais

GRANOLA R$4

MEL R$2

AVEIA R$2

FAROFA DE AMENDOIM R$2

** O açaí usado nos sucos já está preparado com banana 
e guaraná, não sendo possível retira-los da composição.
Nosso açaí é pasteurizado e não possui corantes e contém 
emulsificantes.

Consulte nosso cardápio de sucos naturais

Temos em nossa loja um caderno onde é possível deixar 
registrada qualquer sugestão, dúvida, reclamação ou 
elogio.

Não aceitamos cheques. Aceitamos os cartões MasterCard 
e Visa (crédito e débito), Smart e Ticket Restaurante 
eletrônico. Conforme legislação, é obrigatória a 
apresentação de documento de identidade com foto e a 
assinatura do titular nas compras com cartão.

Caso os sistemas de cartão estejam inoperantes o 
pagamento deverá ser feito em dinheiro.

Oferecemos água gratuitamente aos nossos clientes. A 
garrafa e o copo de água encontram-se no balcão. Sirva-se 
à vontade.

Se beber não dirija! 

Previna a obesidade infantil com adoção de alimentação 
saudável e prática de atividades físicas.
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Gostaríamos de saber como foi sua 
experiência conosco. Acesse o qr code 
e deixe uma avaliação.

BEBIDAS

REFRIGERANTES LATA R$7
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Guaraná, Guaraná Zero, Sprite

MATE LEÃO LIMÃO / NATURAL R$ 7

AQUARIUS FRESH LIMÃO / NESTEA R$ 7

ÁGUA MINERAL GARRAFA R$6

ÁGUA MINERAL C/GÁS GARRAFA R$ 6

SOBREMESAS

SALADA DE FRUTAS R$12
Abacaxi, melancia, mamão, melão, maçã e banana. 
Opcional: suco de laranja.

BROWNIE R$15

DOCES R$15

Embalagem para viagem R$4

Você já conhece o nosso programa fidelidade? associe-se e participe de promoções exclusivas. mais informações em nosso 
site (www.marietta.com.br) ou converse com um de nossos gerentes.

409 SUL
409 sul Bloco D
3226-0717

SHOPPING CASAPARK
Lojas 202/3 
(61)3361-4463

BRASÍLIA SHOPPING 
Praça de alimentação 
(61)3327-8255

316 NORTE
Bloco D 
(61)3340-0446

PARKSHOPPING
Praça da Alimentação 
(61)3047-5630

TERRAÇO SHOPPING
Praça Central 
(61)3362-9741

DF PLAZA
Praça de alimentação 
(61)3597-9053

SHOPPING IGUATEMI 
praca de alimentacao 
(61)3468-6610

110 NORTE
Bloco a
(61)3964-7989


