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Escolha seus
pratos favoritos

Faça o pedido
e receba em casa

Aqueça no micro-ondas
ou em banho-maria

Monte o prato do jeito
que você quiser

Como funciona?

Agora na Congelados da Sônia você pode pedir
os acompanhamentos, molhos e proteínas e finalizar
o prato na sua casa!

Nosso tradicional molho de tomates, cebola e orégano recebe delicosas
almôndegas preparadas com peito de frango. Saboroso e suculento.

Almondegas de Frango KCal.: 163 | Peso: 160g

R$ 14,30

Chuchu, cenoura, cebola, brócolis, repolho, pimentões vermelho e amarelo,
refogados na wok, em molho oriental de gengibre e óleo de gergelim ao toque
de amendoim.

Frango Oriental KCal.: 98 | Peso: 130g

R$ 13,50

Apetitoso filé de peito de frango marinado com ervas aromáticas
para dar um toque especial ao seu dia.

Filé de Frango Acebolado KCal.: 95 | Peso: 110g

R$ 13,90

Nosso curry de legumes leva abobrinha, brócolis, repolho e chuchu assados,
além de cogumelos e proteína de ervilha, temperados com curry, açafrão
e gengibre.

Curry de Legumes KCal.: 96 | Peso: 160g

R$ 17,10

Carne moída preparada com a receita da vovó, incrementada com
cubinhos de cenoura e com adicional de tempero especial: muito carinho.

Carne Moída KCal.: 138 | Peso: 110g

R$ 17,70

Tenros camarões em um cremoso molho
à base de couve-flor e leite de coco. Garantia de muito sabor na boca e aquele
quentinho no coração que só comida boa consegue proporcionar.

Bobó de Camarão KCal.: 68 | Peso: 110g

R$ 18,80

Sabe aquela carne assada com gostinho de almoço de domingo
em casa da mãe? Experimente nossa saborosa porção de lagarto
redondo recheado de linguiça, com molho reduzido e um toque
de pimentões.

Carne Assada ao Molho Ferrugem KCal.: 243 | Peso: 150g

R$ 20,90

Tradicional receita caseira de estrogonofe com peito de frango,
champignon e um toque de temperos frescos. Prepare o arroz
branco soltinho e se delicie!

Estrogonofe de Frango KCal.: 99| Peso: 140g

R$ 13,50

Pratos Principais



Feijoada vegetariana preparada com feijão branco, abóbora japonesa, palmito,
mandioquinha, vagem, chuchu, abobrinha e brócolis. Uma explosão de sabores
em seu prato.

Feijoada Vegetariana KCal.: 91 | Peso: 200g

R$ 14,80

R$ 22,50

Saint Peter preparado em molho com toque de dendê e coentro. Saboroso pirão
feito com caldo. Peça já e experimente!

Peixe com Pirão delicioso! KCal.: 116 | Peso: 150g

St Peter preparado em molho com toque de dendê e coentro.
Seu caldo encontra farinha de mandioca, que resulta em um pirão delicioso.

Peixe com Pirão KCal.: 116 | Peso: 150g

R$ 14,00

Feitos com o coração da alcatra, corte nobre de carne bovina,
e regadas com suculento molho de tomate caseiro, que ganham
um toque saboroso de manjericão.

Polpettones de Carne KCal.: 169 | Peso: 160g

R$ 20,40

Deliciosos cubos de alcatra ao molho enriquecido com tomate, cenoura,
chuchu, vagem, cebola ao toque de azeitonas e cheiro-verde. Vai bem
com aquele arroz soltinho ou um macarrão bem refogado.

Picadinho de Carne KCal.: 115 | Peso: 140g

R$ 16,90

R$ 21,80

Um rolê de peito de frango para ninguém botar defeito, recheado com cenoura
adocicada e damasco, acompanhado de molho de queijos mussarela, provolone e
parmesão.

Frango Recheado com Damasco ao Molho
de Queijo

KCal.: 216 | Peso: 170g

Nessa versão diferente do nosso
estrogonofe de carne low carb, você tem deliciosas iscas de filé mignon
com molho à base de cogumelos. É de comer rezando.

Iscas de Mignon ao Molho de Champignons KCal.: 140 | Peso: 140g

R$ 22,50

Medalhões de frango com toque caseiro ganham um sabor especial com
o delicioso molho de mostarda.

Medalhões de Frango na Mostarda KCal.: 146 | Peso: 150g

R$ 14,30

R$ 14,00

Nossa quinoa é preparada com feijão branco, temperos e ervas finas,
cenoura, milho e azeitonas, regadas com azeite extra virgem.

Quinoa Vegano KCal.: 139 | Peso: 160g

R$ 19,80

Uma opção para você dar o up que sua refeição precisa: filé de truta, peixe muito
saboroso, que pode complementar uma refeição refinada ou ser transformado
em uma pasta e para um aperitivo.

Truta Defumada KCal.: 123 | Peso: 110g

R$ 14,80

Esse é um risoto cheio de sabor, preparado com arroz 7 cereais, agrião, soja
em grão, ricota defumada e salpicado de nozes. Delicioso! Ótima opção para
ser consumido frio como salada.

Risoto Ecológico KCal.: 135 | Peso: 160g

Pratos Principais



Complementos

Delicado arroz feito com couve-flor bem picadinho e al dente, com um tempero
delicioso de alho e cebola com toque de limão. Perfeito acompanhamento low
carb!

Arroz de Couve-Flor KCal.: 44 | Peso: 100g

R$ 9,90

Tradicional espaguete grano duro ao toque de alho no azeite, para
Nonna nenhuma botar defeito.

Espaguete ao Alho e Óleo KCal.: 119 | Peso: 110g

R$ 7,80

Para quem ama comer batata, a nossa batata rostie traz recheio de cogumelo,
cebola, cenoura, ervilha e milho. Opção vegana e deliciosa.

Batata Rostie Vegana KCal.: 210 | Peso: 90g

R$ 11,50

Arroz integral com cenoura, toque de tempero caseiro especial e muito sabor.

Arroz Integral com Cenoura KCal.: 93 | Peso: 100g

R$ 6,50

Arroz branco refogado e soltinho com gostinho de comida de vó, que leva ainda
toque de alho-poró fresco.

Arroz Branco com Alho-Poró KCal.: 130 | Peso: 100g

R$ 6,50

O recheio de bacon e cebola selados na manteiga encontram todo o sabor
de batatas suíças raladas, criando uma saborosa crosta. De lamber os
dedos depois de comer.

Batata Rostie de Bacon e Cebola KCal.: 275 | Peso: 90g

R$ 11,50

Brócolis fresco refogado em azeite com alho
e tomilho. Sabor que deixa qualquer combinação perfeita.

Brócolis Refogado KCal.: 42 | Peso: 100g

R$ 7,20

Seja para acompanhar aquela macarronada, deixar suas panquecas suculentas
ou transformar o frango desfiado em um saboroso fricassê, nosso delicioso
creme de milho com gostinho de comida caseira vai bem com tudo!

Creme de Milho KCal.: 119 | Peso: 120g

R$ 8,40

Delicioso caldo de feijão temperado, peneirado e refogado para dar um toque
único à sua refeição. Gostinho de comida de mãe.

Caldinho de Feijão KCal.: 63 | Peso: 100g

R$ 6,50

Delicioso feijão preto cremoso com refogado de temperos e bacon, perfeito
para deixar o almoço ou jantar deliciosos.

Feijão Preto KCal.: 132 | Peso: 100g

R$ 6,50

De dar água na boca, você precisa experimentar a deliciosa combinação
de alcachofra, abóbora, couve-flor, cebola e tomate cereja assados e regados
ao azeite e orégano.

Legumes Assados KCal.: 49 | Peso: 110g

R$ 8,70

Se é veggie que você quer, saboreie essa combinação de cenoura, abobrinha,
brócolis e ervilha cozidos, refogados e incrementados com um toque de ervas
frescas.

Jardineira de Legumes KCal.: 59 | Peso: 110g

R$ 7,20

Seus preparos ganharão novos patamares com esse delicado molho branco
com alho poró incrementado com lascas de salmão.

Molho Gourmet de Salmão KCal.: 106 | Peso: 100g

R$ 15,30

Tomates selecionados se encontram com temperos frescos, cozidos em fogo
baixo, para incorporar os melhores aromas e sabores. É assim que nasce o nosso
molho Pomodoro.

Molho Pomodoro KCal.: 19 | Peso: 100g

R$ 6,50

Molho três queijos: muçarela, parmesão e provolone com lascas de cenoura,
cebolinha e chuchu. Isso quer dizer que seus preparos serão elevados a um nível
incomparável de sabor! Seguindo o padrão dos molhos, usamos queijos de
qualidade. A cenoura e cebolinha dão um paladar adocicado ao molho.

Molho de Queijo KCal.: 127 | Peso: 100g

R$ 8,70

Molho de tomate caseiro e carne bovina moída, temperada com toque de ervas
finas especiais, sendo incorporada e preparada lentamente, você saboreia o
melhor molho à bolonhesa possível!

Molho à Bolonhesa KCal.: 44 | Peso: 100g

R$ 7,60

Delicado purê caseiro de batatas com manteiga e deliciosos temperos.
A gente promete que não conta pra sua mãe que esse é o seu purê favorito.

Purê de Batata KCal.: 131 | Peso: 120g

R$ 7,20



Complementos

Batatas-doces cozidas se unem à manteiga para formar um delicado purê,
com gostinho de comida caseira.

Purê de Batata Doce KCal.: 111 | Peso: 120g

R$ 7,20

A união entre couve-flor e espinafre ganham um sabor único e se transformam
em um purê delicioso, que recebem o toque de temperos frescos e queijo
provolone.

Purê de Couve-Flor e Espinafre KCal.: 73 | Peso: 120g

R$ 9,00

Combinações

Todo o sabor do nosso bobó de camarão
encontra nosso arroz branco com alho-poró
e uma deliciosa porção de brócolis refogado.

Bobó de Camarão + Arroz Branco
com Alho-Poró & Brócolis Refogado

KCal.: 240 | Peso: 320g

R$ 32,50

Quer se deliciar e ainda garantir saciedade?
Então a dupla bobó de camarão e arroz
integral com cenoura foi feita para você!
Prove e aprove.

Bobó de Camarão + Arroz Integral
com Cenoura

KCal.: 160 | Peso: 210g

R$ 25,30

Sabe quando um prato delicioso evolui ao
patamar de prato espetacular? Assim é a
combinação das almôndegas de frango com o
creme de milho!

Almôndegas de Frango
+ Creme de Milho

KCal.: 280 | Peso: 280g

R$ 20,43

A suculência de nossas almôndegas de frango
com molho de tomate encontram o arroz
integral com cenoura. Certeza de muito sabor
e saciedade em sua refeição.

Almôndegas de Frango + Arroz Integral
com Cenoura

KCal.: 250 | Peso: 260g

R$ 20,80



Combinações

Uma excelente opção para quem não quer
carbo na refeição é a combinação do bobó
de camarão e jardineira de legumes.
Você vai amar

Bobó de Camarão + Jardineira
de Legumes

KCal.: 130 | Peso: 220g

R$ 26,00

Nessa combinação, o espaguete ao alho
e óleo encontra a carne assada ao molho
ferrugem. Suculento, delicioso, saudável
e perfeito para você!

Carne Assada ao Molho Ferrugem +
Espaguete ao Alho e Óleo

KCal.: 360 | Peso: 260g

R$ 28,70

O clássico que nunca erra: espaguete ao alho
e óleo encontra um molho á bolonhesa único.
Você está pronto para todo esse sabor?

Espaguete ao Alho e Óleo + Molho
à Bolonhesa

KCal.: 160 | Peso: 210g

R$ 15,40

Três queijos encontram temperos especiais
e cheios de sabor no nosso molho de queijo,
perfeito para acompanhar o espaguete
ao alho e óleo.

Espaguete ao Alho e Óleo + Molho
de Queijo

KCal.: 250 | Peso: 210g

R$ 16,50

A combinação perfeita para garantir sabor
e saciedade, com temperos naturais e com
gostinho de almoço na casa da vó.

Estrogonofe de Frango + Arroz Integral
com Cenoura

KCal.: 190 | Peso: 240g

R$ 20,00

O melhor mix de legumes assados
e refogados encontra toda a suculência
do nosso estrogonofe de frango.
Super saudável e nutritivo.

Estrogonofe de Frango + Legumes
Assados & Brócolis Refogado

KCal.: 190 | Peso: 360g

R$ 29,40

A suculência da carne assada ao molho
ferrugem acompanhada de jardineira de
legumes e arroz branco com alho-poró.

Carne Assada ao Molho Ferrugem +
Arroz Branco com Alho-Poró &
Jardineira de Legumes

KCal.: 430 | Peso: 360g

R$ 34,60

O sabor e cremosidade do nosso estrogonofe
de frango encontra a potência do arroz branco
com alho-poró e brócolis refogado.

Estrogonofe de Frango + Arroz Branco
com Alho-Poró & Brócolis Refogado

KCal.: 270 | Peso: 350g

R$ 27,20



Um combo sem igual de proteína + carbo
+ legumes: filé de frango acebolado com arroz
branco ao toque de alho-poró e jardineira
de legumes.

Filé de Frango Acebolado + Arroz Branco
com Alho-Poró & Jardineira de Legumes

KCal.: 290 | Peso: 320g

R$ 27,60

Essa é a mistura do Brasil com o Japão:
frango oriental com caldinho de feijão
e arroz com alho-poró. É de comer
dançando de alegria!

Frango Oriental + Arroz Branco com
Alho-Poró & Caldinho de Feijão

KCal.: 290 | Peso: 330g

R$ 26,50

Nosso molho pomodoro é preparado
lentamente e com espaguete ao alho e óleo
vai levar você para mais perto dos originais
sabores napolitanos.

Espaguete ao Alho e Óleo + Molho
Pomodoro

KCal.: 140 | Peso: 210g

R$ 14,30

Você precisa estar pronto para lidar com a
explosão de sabores que essa combinação
tem: o delicado molho de salmão envolve o
espaguete ao alho e óleo de maneira única.

Espaguete ao Alho e Óleo + Molho
Gourmet de Salmão

KCal.: 230 | Peso: 210g

R$ 23,10

Macio e suculento filé de frango acebolado em
perfeita harmonia com um purê de couve-flor
e espinafre

Filé de Frango Acebolado + Purê de
Couve-Flor e Espinafre

KCal.: 170 | Peso: 230g

R$ 29,10

O sabor e cremosidade do nosso estrogonofe
de frango encontra a potência do arroz branco
com alho-poró e brócolis refogado.

Filé de Frango Acebolado + Arroz
Integral com Cenoura & Legumes
Assados

KCal.: 240 | Peso: 320g

R$ 29,10

Combinações

Quer sabor em dose dupla? Então aproveite
cada garfada do frango oriental e nosso purê
de batatas. Delicioso!

Frango Oriental + Purê de Batata

KCal.: 230 | Peso: 250g

R$ 20,70

Frango, mix de legumes e espaguete ao alho
e óleo envoltos em molho oriental. Sim, essa
é uma das melhores refeições do seu dia!

Frango Oriental + Espaguete
ao Alho e Óleo

KCal.: 220 | Peso: 240g

R$ 21,30



Combinações

Suculentas iscas de mignon ao molho de
champignons ficam perfeitas quando
acompanham arroz branco com alho-poró e
brócolis refogado.

Iscas de Mignon ao Molho de
Champignons +Arroz Branco com
Alho-Poró & Brócolis Refogado

KCal.: 310 | Peso: 350g

R$ 23,30

Os medalhões de frango envoltos no molho de
mostarda combinam perfeitamente com o
tempero dos legumes assados.

Medalhões de Frango na Mostarda +
Legumes Assados

KCal.: 200 | Peso: 260g

R$ 23,00

Prepare uma generosa camada de purê de
couve-flor e espinafre para receber os
suculentos medalhões de frango com
mostarda.

Medalhões de Frango na Mostarda +
Purê de Couve-Flor e Espinafre

KCal.: 220 | Peso: 270g

R$ 23,30

Um caldinho de feijão é tudo e fica ainda mais
perfeito quando divide o prato com picadinho
de carne e delicioso purê de batata.

Picadinho de Carne + Purê de Batata
& Caldinho de Feijão

KCal.: 310 | Peso: 360g

R$ 30,60

Suculentos rolés recheados com damasco e
cenoura que dão um toque adocicado ao
prato e para dar o contraste são cobertos por
um delicioso molho aos 3 queijos: mussarela,
parmesão e provolone. Acompanha uma
crocante batata rostie vegana.

Frango Recheado com Damasco ao
Molho de Queijos + Batata Rostie
Vegana:

KCal.: 430 | Peso: 260g

R$ 33,30

A combinação de massa e proteína na
versão saudável e saborosa: iscas de mignon
ao molho de champignons com espaguete
ao alho e óleo!

Iscas de Mignon ao Molho de
Champignons + Espaguete ao Alho
e Óleo

KCal.: 260 | Peso: 250g

R$ 30,30

Quer uma opção de refeição sem carbo?
Então pode preparar a mesa e esquentar
seu picadinho de carne com legumes assados!
Delicioso.

Picadinho de Carne + Legumes Assados

KCal.: 170 | Peso: 250g

R$ 25,60

Um saboroso purê de couve-flor e espinafre
divide o prato com a dupla jardineira
de legumes e polpettones de carne.
Você vai amar!

Polpettones de Carne + Purê de
Couve-Flor e Espinafre & Jardineira
de Legumes

KCal.: 300 | Peso: 390g

R$ 36,60



Combinações

Sabe o que vai bem com aquele arroz branco
com alho-poró? A dupla picadinho de carne
e brócolis refogado. Sabor, suculência e
muuuuita saúde em forma de comida.

Picadinho de Carne +Arroz Branco com
Alho-Poró & Brócolis Refogado:

KCal.: 290 | Peso: 350g

R$ 30,60

Prepare seu prato mais bonito para receber o
arroz branco com alho-poró e esse delicioso
peixe St Peter com pirão.

Peixe com Pirão + Arroz Branco
com Alho-Poró:

KCal.: 250 | Peso: 250g

R$ 29,00

O sabor e maciez da truta defumada ficam
muito bem acompanhados com molho
de queijo e arroz branco com alho-poró.

Truta Defumada + Arroz Branco
com Alho-Poró & Molho de Queijo

KCal.: 380 | Peso: 310g

R$ 34,70

O sabor do molho pomodoro prepara o
caminho para a truta defumada ganhar ainda
mais sabor e ser acompanhada de arroz
integral com cenoura.

Truta Defumada + Arroz Integral
com Cenoura & Molho Pomodoro

KCal.: 230 | Peso: 310g

R$ 32,50

O equilíbrio ideal entre sabor está na
combinação que preparamos: arroz integral
com cenoura, polpettones de carne e legumes
assados.

Polpettones de Carne + Arroz Integral
com Cenoura & Legumes Assados

KCal.: 310 | Peso: 370g

R$ 35,60

Legumes assados e regados ao azeite e
orégano vão fazer uma excelente combinação
com o St Peter cozido e o pirão delicioso que
acompanha.

Peixe com Pirão
+ Legumes Assados

KCal.: 170 | Peso: 260g

R$ 31,20

Uma dupla deliciosa: truta defumada e purê
de couve-flor e espinafre. Tudo melhora com
o nosso molho de queijo. Uma refeição sem
igual.

Truta Defumada + Purê de Couve-Flor
e Espinafre & Molho de Queijo

KCal.: 320 | Peso: 330g

R$ 37,20


